Trygghetsskapande åtgärder (CM4)
Instruktion för ansökan

Samråd kring ansökan ska ske löpande med stadsledningskontoret.
För frågor och samråd kontakta stadsledningskontoret:
trygghet@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Sökande nämnd:
Skarpnäck stadsdelsnämnd
Kontaktperson:

Maria Haskas

Telefon:

08-508-15082

Epost:

maria.haskas@stockholm.se

Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Telefon:
Epost:
Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

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.

Namn på insats

Hundrastgård i Bagarmossen

Sökt belopp (mnkr)

200 000 kr

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?

Syftet med att anlägga en hundrastgård vid gång- och cykelvägen mellan Byälvsvägen och Emågatan (se
bifogad karta nedan) i Bagarmossen är att aktivera en plats som på kvällstid har präglats av otrygghet. Enligt
”Trygghet på karta” (som är stadens verktyg för att analysera och visualisera statistik kring trygghet,
brottslighet och ordningsstörningar) har en stor andel av de skjutningar och bränder som ägt rum i
Bagarmossen under de senaste åren skett i närheten av det aktuella området. På kartan nedan är platsen där
den tilltänkta hundrastgården ska anläggas markerad med vitt kryss och de adresser där skjutningar eller
bränder har ägt rum namngivna (se även bilaga). Samtliga adresser dvs. Byälvsvägen, Emågatan,
Stångåvägen, Ljusnevägen Bagarmossens skola och Bagarmossens bollplan kommer att bli tryggare då fler
besökare i form av hundägare som tar sig till och från hundrastgården passerar där.
Förvaltningen har tillsammans med Bagisodlarna genom brukaravtal anlagt skogsträdgården inklusive
hönsgård i närheten av linbanan vid det aktuella området. Detta har bidragit till att platsen har aktiverats mer
än tidigare dock mest under dagtid. Genom att tillföra en hundrastgård kommer fler personer som annars inte
rör sig i området att vara där även under kvällstid och på så sätt bidra till att platsen aktiveras och upplevs
som tryggare. Kommunpolisen ser positivt på ytterligare trygghetshöjande åtgärder på platsen. Genom att
anlägga en hundrastgård kan olika målgrupper lockas till platsen och på så vis skapa en större närvaro.
Bedömningen är att en hundrastgård skulle leda till mer social kontroll på platsen genom att fler personer
vistas där under lite längre tid. Vidare är bedömningen att anläggandet av en hundrastgård på platsen kan
skapa trygghet i hela Bagarmossen då lösspringande hundar skapar otrygghet. Behovet av en hundrastgård i
Bagarmossen har lyfts i flera medborgarförslag till stadsdelsnämnden.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.2 Berörd målgrupp och 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.

Besökare till hundrastgården samt de boende och besökare som använder de stråk som passerar förbi den aktuella
platsen. Dessa används som en väg till och från tunnelbanan, torget, fotbollsplanen, skola, förskola osv. Genom att öka
antalet personer som vistas på en plats under en längre tid och under olika tider på dygnet upplevs platsen ofta tryggare för
alla. I Stockholm är antalet hundar per 100 invånare cirka fyra stycken per den 31 december 2020 enligt siffror från
Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån. Skarpnäcks stadsdelsområde hade, den 31 december 2020, 46 428
invånare. Flera större stadsbyggnadsprojekt planeras dessutom i stadsdelsområdet de kommande åren vilket kommer
medföra en ökad befolkning och därmed även ett ökat antal hundar.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

1.3    Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsen 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.
Det utpekade området vid gångvägen mellan Emågatan och Byälvsvägen är ett naturmarksområde omgärdat
av bostadshus, gång- och cykelstråk samt bollplan. Där finns också stadsodling och höns samt en linbana.
Insatsen innebär att cirka 100 kvm markbereds, hägnas in och förses med grind. Sittplatser och
papperskorgar uppförs i anslutning till hundrastgården. Marken kommer slyröjas mm. Förvaltningen har stämt
av insatsen med kommunpolisen som ställer sig positiva till trygghetshöjande åtgärder i form av en
hundrastgård.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

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.

En ny mötesplats som lockar till sig fler personer under en längre tid och under olika tider på dygnet till ett
område där det har varit otryggt under kvällstid. Hundrastgården och närliggande område befolkas mer och
möjligheterna för ökad känsla av trygghet ökar. Andelen lösspringande hundar minskar i området vilket också
leder till ökad trygghet.

1.5    Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras
och spridas.
Åtgärden kommer följas upp i nämndens verksamhetsplanering. En samlad utvärdering görs lämpligen under
hösten/vintern 2023 då anläggningen varit i drift ett år och man kunnat se effekterna under en längre tid. När
hundrastgården anlagts kommer den finnas med på stadens webbplats över hundrastgårdar och när den
öppnas kommer det anslås i förvaltningens sociala medier.

2. Organisation för insatsernas 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 leds av ansvarig parkingenjör och stadsmiljöhandläggare på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens parkdriftentreprenör eller årsentreprenör anlägger hundrastgården.

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.
Planering: våren 2022, genomförande: hösten 2022, uppföljning och slutredovisning genomförs i
tertialrapporter och verksamhetsberättelse under 2022. En samlad utvärdering av insatsen genomförs 2023.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Genomförs av stadsdelsförvaltningen under 2022: Avspärrningar: 31 290, röjning och markberedning: 6 101
kr, staket och grindar: 115 252 kr, soffor och papperskorgar: 3 859 kr, övriga materialkostnader: 44 661.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Kontroll av staket och grindar samt tömning av papperskorgar. Detta regleras inom gällande parkdriftsavtal.

4. Bilagor

Underlag från "Trygghet på karta" gällande bränder och skjutningar i Bagarmossen 2015-2021

Bilaga Underlag från "Trygghet på karta" gällande bränder i Bagarmossen 2015-2021
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Bilbränder. Sammanlagt 4 utbrända och 2 skadade bilar.
Brand i bil.
Brand i container
Brand i ett gammalt tältläger, markbrand
Bilbrand
Bilbrand
Bilbrand
Bilbrand
Brand i moped
Bränder och allmänt stök
Brand i moped på skolgård
Brand i fordon
Brand i fordon
Brand i fordon
Bilbrand
Brand ute, fordon mindre
Brand i moped
Brand i moped
Brand i fordon
Brand i fordon
Bilbrand
Brand i fordon
Anlagd brand
Brand ute
Brand ute
Brand i byggnad
Bilbrand
Bilbrand
Fordonsbrand
Fordonsbrand
Brand ute
Brand i byggnad
Brand i byggnad
Brand i byggnad
Brand i byggnad
Brand
Brand ute Fordonsbrand
Brand ute, fordon
Brand ute
Brand i byggnad
Brand i byggnad
Fordonsbrand
brand i byggnad
Brand ute
Brand i fordon
Brand ute
Brand ute – fordon
Brand ute – terräng
Brand ute – övrigt

Emågatan 8, 72, Stångåvägen-Kolbäcksgränd, Bagarmoss
Fogdevägen 110
Byälvsvägen 211
Byälvsvägen 171. Bagarmossen, 100 meter in i skogen
Fogdevägen, Bagarmossen
Ljusnevägen Bagarmossen
ST1 Macken Bagarmossen
Fogdevägen 66
Byälvsvägen
Bagarmossen
Emågatan invid Bagarmossens skola
Byälvsvägen, Bagarmossen
Rusthållarvägen, Bagarmossen
Fogdevägen 116
Rusthållarvägen Bagarmossen
Bagarmossens bollplan
Lillåvägen Bagarmossen
Bergsrådsvägen 100 Bagarmossen
Emågatan, Bagarmossen
Emågatan, Bagarmossen
Rusthållarvägen Bagarmossen
Intill Byälvsvägen i skogen
Bergsrådsvägen
Bergholmsskolan
Bagarmossens skola
Ljusnevägen Bagarmossen
Bergsrådsvägen Bagarmossen
Byälvsvägen Bagarmossen
Byälvsvägen Bagarmossen
Svartågatan
Lagavägen Bargarmossen
Bergsrådsvägen Bagarmossen
Bergholmsskolan Bagarmossen
Bergholmsskolan
Bergholmsskolan, bagarmossen
Lillåvägen Bagarmossen
Rusthållarvägen Bagarmossen
Svartågatan, Bagarmossen
Byälvsvägen
Bergholmsskolan, bagarmossen
Bergsrådsvägen Bagarmossen Bergholmsskolan
Fogdevägen, Bagarmossen
Ljusnevägen Bagarmossen
Bagarmossens skola
Lagavägen Bagarmossen
Rusthållarvägen Bagarmossen
Rusthållarvägen Bagarmossen
Brotorps Stugan Bagarmossen
Lillåvägen Bagarmossen

Mycket ungdomar runtom, ingen stenkasning, hot eller dylikt.
Brand under bilen. Okänd orsak.
Lugnt på platsen
Inga boende.
Inget stök.
Brand i flakbil
Brand i en personbil som sprider sig till ytterligare en personbil
Inringare ser person springa från platsen, en person utbränd.
Ingen spridningsrisk, lugnt på platsen.
Byälvsvägen ligger i Bagarmossen
Maskerade ungdomar anlägger bränder på flera platser, hotfull stämning
Brand i moped, nästan självslocknad vid framkomst. Ingen spridningsrisk. Tendensinformation.
Brand i moped
En personbil
Tre bilar övertända, undvek risken med insatsen att ytterligare antändes. Troligtvis anlagt
Brand i en personbil
Moped som brinner, stökigt enligt polisen, försiktig framryckning.
Ligger fritt på en fotbollsplan
Stulen moped i brand efter polisjakt
Moped som brinner, lugnt på platsen
Brand i moped, ingen spridningsrisk
Brand i tre personbilar
Brand i moped övergiven i skogen. Ingen spridningsrisk, troligt anlagd
Brand i motorcykel intill fasad. Ingen spridning
Moped som brinner
Moped som brinner
Mindre brand i fasad
Brand i en personbil
Brand i en personbil
Mindre brand i en personbil, ingen spridningsrisk
Någon som hällt brännbar vätska över två personbilar och tänt på. Totalt två personbilar förstörda
Brand i fyra personbilar, ytterligare en brandskadad. Troligen anlagda.
Anlagd brand mot entrén.
Mindre brand efter att någon lagt en brödrost i en papperskorg.
Krossat fönster och mindre brand i lokalen.
Brand på andra våningen med spridning till vind.
Brand i sopkärl vid grillkiosk
Två övertända skåpbilar på en öppen parkering, några andra bilar lätt svedda. Ingen spridningsrisk i övrigt
Två personbilar som börjat brinna.
Brand i sopkärl ingen spridning
Brand i ett mindre skåp placerat på vånging två som orsakat rökutveckling. Inga personskador. Bra med assistand från väktare på plats.
Brand i filter som gav rökutveckling i nedlagd skola. Brand släckt, ventilering. Möjligen anlagt då förspikade fönster var ned-rivna. Denna händelse var tredje gången sedan nyår enligt våra noteringar. På platsen var polisen och representant från SISAB.
Brand i tre personbilar
Brand i dörr till restaurang (China Maria), rökspridning in i lokalen.
Scouter som tänt en brasa på skolgården (eldstad). Ber dom släcka den omgående.
Brand i personbil, förhindrar spridning till närstående bilar.
Brand i husbil, risk för spridning till andra fordon. Förhindrade spridning
Två stycken övertända personbilar. Ingen spridning.
Två träd som brunnit länge. Ingen spridning.
Två elrullstolar (permobiler) som brinner.

Bilaga Underlag från "Trygghet på karta" gällande skjutningar i Bagarmossen 2015-2021
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen
Bagarmossen

2017-10-04
2017-12-13
2017-12-29
2018-01-04
2018-09-19
2018-10-13
2020-11-04
2021-04-28
2021-07-30
2021-09-12

Lagaplan, Bagarmossen
Emågatan, Bagarmossen
Emågatan, Bagarmossen
Rusthållarvägen, Bagarmossen
Bagarmossen centrum
Stångåvägen, Bagarmossen
Skogsområde, Bagarmossen
Ljusnevägen, Bagarmossen
Emågatan, Bagarmossen
Byälvsvägen, Bagis

Skada
Inga kända personskador
Inga kända personskador
Inga kända personskador
Skada
Skada
Avliden
Avliden
Skada
Inga kända personskador

