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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:
Upprustning av tennisbanan i Vårgården
Sökt belopp:
100 000 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
--------------
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Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
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 näst högsta
andelen som angett att de upplever att mörka områden och dålig belysning i stor
utsträckning stör ordningen 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.
Förvaltningen och lokalpolisområdet upprättade under mars 2020 en lokal
överenskommelse med mål att arbeta för att förebygga brottslighet samt öka tryggheten
inom stadsdelsnämndsområdet. Tre områden valdes ut som prioriterade och dessa är:
Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden.
Unga i risk för kriminalitet.
Öppna drogscener/organiserad brottslighet.
Arbetet kommer från polisens sida att inkludera stärkt närvaro i båda centrumområdena
riktat mot narkotikaförsäljningen. Från förvaltningens sida kommer arbetet inkludera
aktiviteter som främjar den sociala sammanhållningen, en ökad vuxennärvaro i
centrumen och närliggande områden samt genomförande av situationella insatser i
utemiljöer i närhet av centrumen där förvaltningen har rådighet.
Både forskning och erfarenheter i stadsdelsnämndområdet pekar på att vid utökad
polisär närvaro och försvårande omständigheter för försäljning av narkotika i etablerade
öppna drogscener brukar narkotika försäljningen förflyttas till närliggande utemiljöer. Det
är därför också prioriterat för förvaltningen att genomföra situationellt preventiva och
platsaktiverande insatser i offentliga miljöer i närheten av centrumområdena.
År 2018 tilldelades förvaltningen medel för trygghetsskapande åtgärder för upprustningen
av Vårgården, en viktig park lokaliserad i direkt anslutning till Vårbergs centrum.
Upprustningsprojektet med temat ”Vårgården som mötesplats” utvecklades utifrån en
medborgarbudgetprocess med tema trygghet i utemiljöer och färdigställdes i augusti
2020. Parken innehåller nu en lekzon med separerad småbarnslek och storbarnslek och
en social zon med bland annat stadsodling, samt en idrottszon, där de befintliga basket-
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och tennisplanen finns. Belysning av banorna säkerställdes i och med projektet.
Upprustning av tennisbanan togs inte med i projektet då förvaltningen inte hade tillräckligt
underlag på att funktionen var fortfarande relevant i parken.
Förvaltningen har under 2020 tagit del av synpunkter från invånare i Vårberg och
ungdomar som besöker Vårgårdens parklek gällande behovet av att komplettera
upprustningen av parken med tennisfunktionen då den är uppskattad och saknad. Enligt
ungdomarnas önskemål har det under lov anlitats en tennisinstruktör och lektioner för
barn mellan 16 och 19 år holts som en del av fritidsverksamheten. Barn som har tagit del
av lektioner har i sin tur holt träningar för yngre barn.
Tennisbanan ligger i direkt anslutning till en gångtunnel som kopplar den norra delen av
Vårgården till området kring Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna.
Tunneln har i flera trygghetsvandringar påpekats som otrygg. Under 2020 har Trafik
kontoret bytt ut armaturer under tunneln med syfte att öka känslan av trygghet.
Med det föreslagna projektet förväntat sig förvaltningen att den norra delen av parken
och gångtunneln i dess närhet kan befolkas och upplevas som tryggare för både
besökare till tennisbanan och framför allt för alla förbipasserande vid den punkten.

1.2 Berörd målgrupp/område
Direkta målgrupper: barn som tar del av fritidsverksamheten i Vårgården samt invånare
och besökare som använder tennisbanan. Totalt bor i Vårberg 1 046 ungdomar i åldrarna
mellan 12 och 19 år.
Indirekt målgrupp: förbipasserande i området. Given det centrala läget som parken har i
stadsdelen beräknar förvaltningen att den servar hela befolkningen i Vårberg som för
2020 uppgår till 10 250 personer.

1.3 Beskrivning av insatsen
Förvaltningen söker trygghetsinvesteringsmedel för upprustning av tennisbanan i
Vårgården. Projektet avser rivning av delar i befintlig anläggning och ersättning med
bättre material anpassat för offentlig miljö samt linjemålning.

1.4 Förväntat resultat
Observationer av platsen tyder på en tydlig effekt av Vårgårdens upprustning i att flera
målgrupper befolkar och aktiverar platsen under större delen av dygnet och året.
Med det föreslagna projektet förväntat sig förvaltningen att den norra delen av parken
och gångtunneln i dess närhet också kan befolkas och upplevas som tryggare för både
besökare till tennisbanan och framför allt för alla förbipasserande vid den punkten.
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1.5 Uppföljning och utvärdering
Förvaltningen avser att följa upp effekterna av insatsen genom två aktiviteter:



Digitala intervjuer till parklekens personal och ungdomarna som besöker
parkleken
Enkäter/intervjuer till besökare i parken

Annat stöd underlag:
 Inkomna synpunkter
 Trygghetsinventeringar i Vårberg

2. Organisation för insatsens genomförande
Förvaltningens upphandlade entreprenörer kommer att genomföra insatsen.
Enheten för Stadsmiljö, civil samhället och kultur inom förvaltningen kommer att följa upp
dess effekter.

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

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
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SUMMA

Medel för
trygghetsskapande
åtgärder

UTGIFTER
Rivning och ersättning av
befintligt nät . Ersättning med
ett nät som är mer anpassat för
offentlig miljö (i metall).
Återanläggning av gamla
fundament. ca 1kvm per
stolpe.
Linjemålning.

TOTAL

SUMMA

PERIOD

55 000
höst 2020
25 000
20 000
100 000

5. Påverkan på framtida driftkostnader
Förvaltningen bedömer att projektet inte kommer innebära något ökade driftskostnader i
jämförelse med nuvarande kostnader. Avskrivningskostnader kommer inte heller att
påverkas.

Övriga upplysningar
-------------

