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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2021
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Anläggning av boulebana i Sätrastrand badet
Sökt belopp:
250 000 sek

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Skärholmen stadsdelsförvaltning

--------------

Kontaktperson

Kontaktperson

Sara Heppling Trygg

---------------

Telefon

Telefon

0850824016

---------------

E-post

E-post

sara.heppling.trygg@stockholm.se

---------------

Ev samverkan
--------------

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
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den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?

Invånare som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har i både
medborgarundersökningen 2019 och trygghetsmätningen för 2020 angett en hög
upplevelse av otrygghet i området om än minskat från tidigare resultat. I
trygghetsmätningen sticker stadsdelsnämndsområdet ut. Här bor den högsta andelen
som angett att de upplever att mörka områden och dålig belysning i stor orsakar
otrygghet i området där de bor. Det är även en hög andel som angett att de känner sig
otrygga om de går ut ensamma sent en kväll eller avstår från att gå ut ensamma på
kvällarna av oro för att utsättas för brott i området där de bor.
Skärholmen har en befolkning med sämre hälsa än medelvärdet för resten av staden. År
2018 självskattade 32,5 % av befolkningen i stadsdelsnämndsområdet sin hälsa som
dålig och 10,3% av barn under fyra år var överviktiga. Tillgängliggörandet av utemiljöer
och möjligheter för motion och rekreation är speciellt viktigt för att öka möjligheterna till
bättre hälsovanor. Samtidigt upplevde 56% av skärholmsborna som deltog i
medborgarundersökningen 2019 att de kände sig otrygga i parker och grönområden i
stadsdelsnämndsområdet. Även om resultatet visar en förbättring ligger den signifikativt
under medelvärde för staden.
Ett sätt att få fler målgrupper att ta plats i stadsdelsnämndområdets olika rekreativa
naturområden är att skapa målpunkter som lockar fler Skärholmsbor och besökare.
Anläggning av en boulebana i Sätrastrand kan leda till att fler besökare väljer att ta sig till
badet och att platsen känns tryggare under en lägre period av året.
Pensionärsrådet lyfte i avstämning med förvaltningen behovet av att komplettera
rekreativa platser så som Sätrastrand badet med funktioner som lockar äldre att besöka
och vistas där. Rådet lyfte det konkreta förslaget om att anlägga en boulebana i
Sätrastrand badet som förvaltningen ansöker trygghetsinvesteringsmedel för.

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.

Särskild grupp: Äldre som bor och besöker stadsdelsnämndsområdet som förväntas
öka sin närvaro i naturreservatet när de promenerar till och från Sätrastrand badet. Totalt
bor nära 7 100 personer från 60 år och uppåt i stadsdelsnämndsområdet av de drygt
37650 invånare år 2020.
Allmän grupp: Allmänheten som rör sig i området som kan öka sin känsla av trygghet
när de vistas vid platsen. Ett ökat flöde av människor förväntas ge positiva effekter för
samtliga målgrupper. Under juni rör sig i snitt 2 900 personer dagligen i
Sätrastrandbadet. Antalet som besöker badet under februari ligger på 177.
Generellt sett rör sig kvinnor och flickor i mindre utsträckning än män och pojkar ute i
stadens offentliga rum och skogsområden. En ökad rörelse till och från Sätrastrand kan
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också leda till att fler kvinnor och flickor upplever badet och naturreservatet som en trygg
plats att vistas i och väljer att besöka det i större utsträckning än idag.

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsens 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.

Förvaltningen söker trygghetsinvesteringsmedel för anläggning av en boulebana i
Sätrastrandbadet. Projektet avser schaktning, anläggning av materialskiljande lager samt
tre slitlager av stenmjöl och kantstöd av metall, installation av soffor, bord och skräpkorg.

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.

Med det föreslagna projektet förväntat sig förvaltningen att Sätrastrand badet kan
befolkas och upplevas som tryggare för både besökare och förbipasserande under
längre tid av året.

1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.

Förvaltningen avser att följa upp effekterna av insatsen genom:


Enkäter/intervjuer till besökare i parken

Annat stöd underlag:



Inkomna synpunkter
Trygghetsinventeringar i Sätrastrand bad

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.

Förvaltningens upphandlade entreprenörer kommer att genomföra insatsen.
Enheten för Stadsmiljö, civil samhället och kultur inom förvaltningen kommer att följa upp
dess effekter.
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3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till
uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Jan - Mars 2021 – framtagning av offerter för inhängnings arbete
April - Maj 2021 – genomförandet av projektet

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. 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.
SUMMA

UTGIFTER
Annordning av tillfällig
arbetsplats.
Skyddsanordning, tillfällig
skyltning till allmänheten och
undersökning av ledningar.
Inkl. återställning av
arbetsområde och
tillfartsvägar.
Anläggningsarbete en
Medel för
trygghetsskapande boulebana. Jordschakt,
åtgärder
anläggning av
materialskiljande lager av
geotextil, anläggning av tre
slitlager av stenmjöl,
anlägning av kantstöd.
Offentlig möblemang.
Anläggning av två soffor, en
parkbänk, ett bord och en
skräpkorg.
TOTAL

SUMMA

PERIOD

60 000

höst 2020
150 600

33 450
244 050

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.

Förvaltningen bedömer att projektet inte kommer innebära något ökade driftskostnader i
jämförelse med nuvarande kostnader. Avskrivningskostnader kommer inte heller att
påverkas.
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Övriga upplysningar
-------------

