ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2020
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Exjobb om kaosbelysning
Sökt belopp:
200 000 SEK

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Trafiknämnden
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Kontaktperson

Kontaktperson

Björn Lindelöf

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-508 262 69
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E-post

E-post

bjorn.lindelof@stockholm.se
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Ev samverkan
Samverkan med ljushögskolan Jönköping och eventuell Polisen, SLK
Säkerhetsavdelningen

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål
och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som
gjorts och det resultat som förväntas.

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på
vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till
den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?
Trafikkontoret, infrastrukturavdelningens grunduppdrag är att förvalta gatu- och parkbelysning. Gatu- och
parkbelysning har stor påverkan på hur trygga våra offentliga platser upplevs och kan samtidigt ha stor
påverkan på hur människor beter sig på dessa platser. Belysning kan många gånger även motverka brott.
Trafikkontoret har blivit kontaktade av polisen då de upplever en stor problematik längs Lästmakargatan,
specifikt utanför två nattklubbar. Där är det ofta problem med ordningsstörning i samband med att
klubbarna stänger för natten. Polisen har tryckt på att det är för mörkt på platsen.

1.2 Berörd målgrupp/område
Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och
särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som
berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.
Åtgärden riktar sig mot krogägare, krogbesökare, förbipasserande samt polisen. Åtgärden syftar till att
förbättra ljusmiljön på platsen och på så viss minska oroligheterna i samband med att nattklubbarna stänger.
På så vis kan tillbuden minska och skapa en tryggare atmosfär för krogägare, krogbesökare och
förpasserande, samtidigt som polisens arbete underlättas eller minskar.

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras.
Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet,
vilket ska beskrivas här.
Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon
form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.
Projektet syftar till att undersöka så kallad ”kaosbelysning”. Det går ut på att öka ljusnivåerna på en plats för
att förebygga oroligheter (kaos) eller att höja ljusnivåerna för att underlätta polisens arbete när oroligheter
uppstått. Detta är en metod som har blivit möjlig i och med utvecklingen av styrsystem och LED-ljuskällor.
Åtgärden genomförs genom att installera ny LED-belysning med styrning som vi kan kontrollera på distans.
Armaturerna installeras på befintlig infrastruktur och ersätter dagens installation. Genom att schemalägga
belysningen så att det blir mer ljus utanför krogarna runt stängningstid minskar risken för oroligheter.
Under tiden för åtgärden och utvärderingen kommer dialog föras med krogägare, boende och polis.

Dessa system har ofta en funktion som tillåter polisen att själva tända upp extra ljus vid behov. Eventuellt
kommer även detta att testas och utvärderas i denna åtgärd. Innan dess måste en dialog föras inom staden
samt tillsammans med polisen, och därför har inga beslut om detta tagits ännu.

1.4 Förväntat resultat
Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta
handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.
Vi förväntar oss att antalet tillbud och polisutryckningar till Lästmakargatan ska minska i anslutning till att
krogarna stänger. Till följd av det är förhoppningen att skapa en trevligare atmosfär som ökar platsens
attraktion samt att besökarna känner sig tryggare när de passerar eller är på väg till/från krogarna.
Oroligheter väntas uppstå trots åtgärden, men in lägre omfattning. När detta väl sker är förhoppningen att
åtgärden ska förenkla polisens arbete då belysningen är bättre.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
Installationen förväntas genomföras och utvärderas under första halvåret 2020. För planering och
utvärdering av åtgärden så kommer samarbete ske med Ljushögskolan där två sistaårsstudenter kommer att
genomföra sitt examensarbete kring kaosbelysning. Resultatet dokumenteras i och med deras rapport.

2. Organisation för insatsens genomförande
Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp
dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt,
exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.
Projektet kommer att planeras och drivas av de två stunderna under handledning av personal från
belysningsenheten på trafikkontoret. Leverantörer och entreprenörer kommer att användas på befintliga
avtal som trafikkontoret har.
Andra aktörer som kommer att involveras i åtgärden är polisen. Kontakt kommer även tas för att involvera
Sebastian Tabrizzi på SLK som har dialog med polisen kring samarbete för att öka trygghet i staden.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till
uppföljning och slutredovisning.
Efter beslut om beviljade medel så ser tidplanen ut som följande:
 Planering och inläsning av teori kring kaosbelysning (januari-februari)
 Ljusplanering samt beställning och montage av material (februari-mars)
 Utvärdering och dialog med intressenter (mars-april)
 Rapportering och presentation av resultat (april-maj)

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell
egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.
Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.
Tidrapportering: 30 000 SEK
Arvode: 100 000 SEK
Material: 50 000 SEK
Installation: 20 000 SEK
Inga externa intäkter eller medfinansiering är i planen.

5. Påverkan på framtida driftkostnader
Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan
nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för
kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.
För belysningsåtgärderna så sänks drift- och underhållskostnader då vald lösning kommer utföras med LEDljuskällor som inte behöver bytas ut i samma frekvens som konventionella ljuskällor erfordrat. Dessa drar
även mindre energi. Detta med förutsättningen att vi utföra ändringar på en befintlig anläggning.

6. Innovation och eller uppväxling
Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel
om pågående åtgärder går att växla upp
Kaosbelysning är en framväxande metod för att göra det möjligt att tända upp extra belysning vid
oroligheter. Ljus kan ha en uppvaknande eller tillnyktrande funktion som hjälper till att lugna ner uppjagade
personer. Samtidigt är det enklare för polisen att jobba under ljusare förhållanden. Metoden används inte i
Stockholm idag men är väldigt intressant att undersöka ifall den borde implementeras i Stockholm på
bredare front. Men först måste vi undersöka hur lösningen påverkar medborgare på platsen.
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