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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:
Trygghetsåtgärder Matparken Skarpnäcksfältet
Sökt belopp:
700 tkr

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Peter Mellin

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08-50815088

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

Peter.mellin@stockholm.se

Klicka här för att ange text.

Ev samverkan
Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse
om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan.
Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande
nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med
utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och
där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.

Matparken har i samband med trygghetsinventeringar/vandringar på
Skarpnäcksfältet utpekats som en plats som är mörk och där man känner sig
otrygg.
Projektet kommer genomföras i samverkan med trafikkontoret.

Bilaga 6
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?

Platsen har uppmärksammats som mörk och mycket otrygg vid
trygghetsinventeringar/vandringar i området. Vid den senaste trygghetsinventeringen i
november 2020 deltog representanter för stadsdelsförvaltningen och dess
verksamheter, trafikkontoret, polis, mobila ordningsvakter, bostadsbolag, skola,
Skarpnäcksgården HVB samt boende i området.
Matparken saknar belysning längs den idag grusade gångväg som går igenom parken
och som de flesta vill använda. Belysta gångstråk finns utmed fasaderna runt parken.
Matparken anlades med belysning längs med ytterkanten av parken men nu har träd och
buskar nått sin fulla storlek så ljuset sprids inte in i de centrala delarna av parken. Det är
vid tidpunkten för trygghetsvandringen väldigt mörkt i parken.
Lekplatsen som finns i parken är inte upplyst vilket gör att barn inte kan leka i parken
efter mörkrets inbrott. I parken finns också en stadsodling som inte heller är belyst.
Då parkvägen i dagsläget är grusbelagd så vinterväghålls den inte. För att möjliggöra
detta bör parkvägen asfalteras.
Resultatet i stadens trygghetsmätning stödjer de åsikter som framförts inom
trygghetsinventeringen. I mätningen som genomfördes under 2020 svarade 11 % av de
boende på Skarpnäcksfältet att de är oroliga för att kvälls- eller nattetid gå hem ifrån den
tunnelbanestation/pendeltågsstation/ tvärbanestation som ligger närmast där de bor
därför att de skulle kunna utsättas för brott. Procentsatsen är något högre än stadens
snitt och det högsta värdet inom Skarpnäcks stadsdelsområde. I Skarpnäcks gård är det,
enligt trygghetsmätningen, också något fler än snittet i hela stadsdelsområdet som
undviker att gå ut på kvällen.

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.

Berörd målgrupp är boende och besökare i området. Åldersgrupper från barn upp till
pensionärer nyttjar parken för vistelse, lek, odlande eller passage.

1.3 Beskrivning av insatsen
Redogör för platsen för insatsens samt hur insatsen ska realiseras.
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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.

Nya belysningsstolpar i den del av parken som saknar belysning, utbyte av grusbelagd
gångväg till asfalt samt översyn av befintliga träd och buskar.

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.

Ett belyst parkrum skapar trygghet och möjliggör vistelse i parken även efter mörkrets
inbrott. Detta skapar trygghet då parkvägen mer frekvent kan användas. Genom att
odlingsområdet och lekplatsen lyses upp ges en möjlighet till spontan vistelse i parken.
Parkvägen kan även vinterväghållas vilket utökar parkens användning ännu mer.
Av stadens trygghetsmätning framgår att det är fler kvinnor än män som känner sig
otrygga i utomhusmiljön. Ett upplyst parkrum förväntas medföra att fler kvinnor känner sig
trygga utomhus.

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

Insatsen kommer följas upp i lägesrapporter, trygghetsmätningar och vid
trygghetsinventeringar.

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.

Stadsdelsförvaltningen kommer ansvara för att genomföra och följa upp insatsen i
samverkan med trafikkontoret

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.

Utredningsfas: Ett åtgärdsförslag tas fram (1 månad)
Förankringsfas: Förslaget förankras med trafikkontoret (1 månad)
Genomförandefas: Åtgärder genomförs av upphandlad entreprenör (1 månad)
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Utredning, förankringsfas och projektering utförs under våren 21. Genomförande hösten
2021

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.

Konsultstöd belysning: 50 000
Armaturer inkl. installation: 250 000
Borttagning av vegetation: 50 000
Anläggande och asfaltering: 350 000
Totalsumma: 700 tkr

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.

Stadsdelsförvaltningens kostnader för vinterväghållning ökar marginellt. Täcks inom
ordinarie budget.

Övriga upplysningar
Matparken ligger på västra delen av Skarpnäcksfältet

