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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:
Upprustning av Knutby motionsspår
Sökt belopp:
1 100 000

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
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Suzanne Fyffe

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08 508 03 012

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

suzanne.fyffe@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.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i samverkan med trafikkontoret genomför
insatsen.

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?

En motionsslinga som av många ses som osäker plats som inte gärna besöks på
mörkare tider av året. Den fick nerslag i idrottsförvaltningens inventering under förra året,
där ibland att belysningen var dålig. Stadsdelen mottar regelbundet synpunkter gällande
trygghetsfrågor i detta område samt att belysningen varit svår att drifta.

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.

Denna insats riktar sig till samtliga innevånare men främst till flickor och kvinnor.

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.

Förbättra underlaget, se till att belysningen förbättras samt att hålla bort vegetationen från
spåret för att skapa ett luftigare utrymme med bra sikt.
Underlaget kommer att göras bredare och jämnare, vegetationen kommer att hållas ner
och belysningen kan spridas bättre mellan belysningspunkterna. Belysningen kommer att
genomgå en större justering, höjning av de luftburna kablarna så att de inte utsätts för
upprepade sabotage samt att tillgodose en driftsäker, regelbunden och likvärdig belysning
över hela löparspåret.

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.

Fler innevånare får möjlighet att tillgodogöra sig en yta för motion och spontanidrott i en
tryggare miljö.

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

Uppföljning sker genom statistik från inkomna medborgarsynpunkter i Tycktill samt från
trygghetsvandringar som genomförs årligen i Spånga-området. Trygghetsvandringar
dokumenteras genom protokoll från vandringen och sprids därefter till deltagare och för
berörda aktörer som vill ta del av informationen.

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.

Insatserna genomförs av stadsdelsförvaltningen i samverkan med trafikkontoret.
Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare dialog med trafikkontoret om vilka åtgärder
som är lämpliga för att uppnå önskat resultat.

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.

Projektet kan startas på några veckors varsel och kommer att vara genomfört i god tid till
den mörkare tiden av året.

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.

Markarbeten: 400 000 kr
Belysningsarbeten: 500 000 kr
Vegetationsarbeten: 200 000 kr

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.

Driftkostnaderna kommer att minska då underhållet av de befintliga elljusspåret har varit
problematisk, att göra en beskärningsinsats kommer att underlätta driftkostnaderna under
en period.

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

I framtiden ser vi möjlighet att utveckla vårt motionsspår i kombination med angränsande
stadsdel och skapa en samlingsplats vid det idag redan befintliga idrottsområde med
fotbollsplan och motionsspår till en plats som är bättre för spontanidrott och positiv
socialnärvaro.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

