Instruktion för ansökan av budgetjusteringar för särskilda ändamål
I samband med verksamhetsplan 2022 och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.
Övergripande information
- För ändamål som kan sökas i samband med T1/T2 kommer ansökningsförfarandet finnas tillgängligt i samband med de processerna.
- CM2 avser driftåtgärder och CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort
- Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:
1. Ansökan i denna excel-fil
- Excel-filen ska biläggas ILS-webb senast fredag den 26/11
2. Beslutssats i nämndens ärende
- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift) eller utgifter (investering)
- Det ska framgå om vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis akivitetscenter eller klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för
3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i verksamhetsplanen
- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift.
4. Registrering i Agresso
- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska
beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs).
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser

Konvertera excel-filen till PDF
1. Klicka på Acrobat och välj Skapa PDF
2. Lägg till de blad i excel som ska bli blad i PDF
3. Välj Konvertera till PDF

Innehållsförteckning
Introduktionsförskola
Aktivitetscenter seniorboenden
Sportotek
Ökad vattensäkerhet
Trygghetsskapande åtgärder
Naturreservat
Stockholm vid vattnet
God vattenstatus
Biologisk mångfald
Klimatinvesteringar
Upprustning av parklekar
Investeringar i lekparker
Övriga ansökningar

Introduktionsförskola (CM2)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Malin Hols
malin.hols@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Meron Habtom

Epost:
meron.habtom@extern.stockholm.se

Telefon:
076-120 30 68

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Befintlig introduktionsförskola, uppstartad år
2017

1.1 Hur många introduktionsförskolor finns hos förvaltningen?
1

1.2 Var är introduktionsförskolans verksamhet förlagd? Alternativt: var ska introduktionsförskolans verksamhet förläggas?
Förskolan är belägen på Tensta Allé 18 som är en central och lättillgänglig lokal.

1.3 Beskriv kortfattat verksamheten
Syftet med förskolan är att nå barn och vårdnadshavare som är hemmavarande eller lever isolerade och tidigare inte varit i kontakt med
förskolans verksamhet. Målet är att introducera dem till olika delar av det svenska samhället. Skapa kontakter med olika
samhällsfunktioner, bilda nätverk samt öka inskrivningsgraden på förskolan. Samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen har startats i
syfte att erbjuda föräldralediga vårdnadshavare SFI undervisning på introduktionsförskolan. Under året har en samordnare utvecklat
verksamheten med uppdraget att nå nya föräldrar. Vid flera tillfällen har samordnaren tillsammans med personal besökt flera aktörer så
som BVC och Familjecentralen.

1.4 Beskriv förväntade effekter av verksamheten
Med en utveckling av förskolan Opalen förväntas besöksantalet fortsätta att öka. Förskolan förväntas nå fler nyanlända föräldrar samt
utöka målgruppen och därmed öka inskrivningsgraden. Vårdnadshavare med svenska språkkunskaper och förståelse för
samhällsstrukturen kan snabbare komma in i arbetslivet, vilket på sikt kan påverka sysselsättningsgraden.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader

3. Eventuella övriga upplysningar
Spånga Tensta stadsdelsförvaltning har låg inskrivningsgrad vid jämförelse med staden i sin helhet. Att utveckla introduktionsförskolan
Opalen leder med stor sannolikhet till ökad inskrivningsgrad vilket på sikt bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål.

1,3 mnkr
1 050 000 kr
100 000 kr
150 000 kr

Sportotek (CM2)
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Elin Andreasson
elin.andreasson@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Carina Cronwall

Epost:
carina.johansson-cronwall@stockholm.se
Telefon:
08 508 03 076

1. Information om åtgärd
1.1 Beskrivning av åtgärd
Spånga by är belägen i Tensta i nära anslutning till bostadsområdet och Spånga kyrka. Här finns stadsdelsförvaltningens parklek
Spånga by. Verksamheterna och parkområdet med plaskdamm, lekplats och minigolfbana är välbesökta både av boende i området,
förskolor och av skolbarn från närbelägen skolor. Det är en viktig yta för rekreation och lek för boende och besökare. 4H har drivit en 4Hgård med djur i Spånga By sedan 1974. I oktober 2021 beslutade 4H att permanent stänga sin verksamhet i Spånga by efter upprepade
attentat mot djuren. Området riskerar nu att bli ytterligare utlämnat och tömt på positiv närvaro. Nämnden bedömer att det är av stor vikt
att tomrummet efter 4H-gården fylls med annan verksamhet så snart som möjligt. Tomma lokaler riskerar att skicka visuella signaler
som kan förstärka känslan av uppgivenhet och otrygghet i området förutom att de kan bli olovliga tillhåll.
Nämnden vill göra en samlad satsning i Spånga by med syfte att stärka barn, unga och deras föräldrars möjligheter till en aktiv och
omväxlande fritid. För att öka upplevelsen av förvaltningens engagemang och det faktiska arbete som görs för trygghet i stadsdelen är
förslaget att bygga om en del av parken för att ge möjlighet till positiv social närvaro så att barnfamiljer och invånare ska vilja vara på
platsen även på kvällen och därmed öka trygghetskänslan. Lämplig inriktning på satsningen är sport och motion. Nämnden bedömer att
det är lämpligt att driva ett sportotek där barn och unga gratis kan låna sport- och idrottsutrustning i de befintliga lokalerna i Spånga by
(f.d. 4H) Nämnden har för avsikt att utveckla ytorna i området, bland annat de som i dag är djurhagar, till ytor för spontanidrott.

1.2 Åtgärdens syfte
Ge barn och unga möjlighet att gratis låna sportutrustning

1.3 Åtgärdens tidplan
Under första tertialen 2022 planera och utveckla verksamheten samt bygga upp samarbeten med lämpliga aktörer för att i maj 2022
kunna öppna sportoteket.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Lokalkostnader
Personalkostnader
Inköp och transporter

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

1,5 mnkr
500 000 kr
900 000 kr
100 000 kr

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:
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe
Telefon:

08-50803012
Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se
Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Klicka här för att ange text.

Telefon:
Klicka här för att ange text.

Epost:
Klicka här för att ange text.

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.

Arbetet sker i samverkan med på Trafikkontoret Infrastruktur och deras belysningsingenjör
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats

Belysning hundrastgård Tenstadalen
Sökt belopp (mnkr)
0,4

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 är den yttre delen av ett gångstråk som sträcker sig genom hela Tenstadalen och är väldigt välbesökt.
Gångstråket och hundrastgården ligger nedsänkt från Tenstavägen i en tätvuxen del av dalen och delar av
gården är träd- och buskbevuxen. Stadsdelsförvaltningen har mottagit synpunkter och medborgarförslag via
Tycktill och funktionsbrevlådor gällande önskemål om bättre belysning på platsen. Belysningen på gångvägen
utanför räcker inte till för att belysa hela hundrastgården utan lämnar stora delar av ytorna mörka. Utifrån
tidigare genomförda trygghetsvandringar längs med platsen har det uppmärksammats av medborgare att
belysningen i hundrastgården inte längre fungerar. Det leder till att det blir alldeles för mörkt på platsen och att
många i dagsläget drar sig från att använda hundrastgården eller gå igenom området på kvällar och mörkare
tider av året. Dagens icke fungerande solcellsdrivna anläggning bör därför ersättas av energisnål LEDbelysning. Det behövs extra belysning inne i gården för att göra området tryggare och att hundägarna och
andra som rör sig i området ska känna sig mer trygga genom bättre översyn över hundarna och gården.
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.
Insatsen riktar sig till alla som rör sig i området och längs med gångvägen samt hundägare. Kvinnor är även en särskild
målgrupp som insatsen riktar sig mot då gångvägen även leder till en populär förskola. I enlighet med
trygghetsinventeringar finns även ett behov att särskilt öka kvinnors trygghet på platsen.

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.
Insatserna omfattar montering av nya armaturer som ej drivs av solenergi. Det krävs nya stolpar med flera
armaturer för att belysa större delen av hundrastgården.
Insatserna på platsen kommer att genomföras i samverkan med trafikkontoret. Trafikkontoret kommer
genomföra montering och installation med stadsdelsförvaltningen som anläggnings- och driftägare på
armaturen efter färdigställandet
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Insatserna förväntas resultera i en ökad upplevd trygghet som ofta är förknippad med ökad belysning. En mer
belyst hundrastgård kan leda till att fler medborgare visats i området och använder gångvägen och därmed ges
ytterligare en positiv effekt. Att platser befolkas och att flera medborgare rör sig utomhus även under dygnet
mörka timmar har visat sig leda till en ökad upplevd trygghet. En ökad trygghetskänsla bör uppnås för främst
de kvinnor och andra som använder gångvägen till och från förskolan. Att fler nyttjar hundrastgården under
flera timmar på dygnet än vad som görs i dagsläget är även det en tänkbar följd.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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 i samband med trygghetsvandringar där sedan information sammanställs och jämförs med
tidigare vandringars protokoll. Samtliga protokoll från trygghetsvandringar dokumenteras och finns tillgängliga
för de som medverkat och för de som önskar läsa i efterhand. Uppföljning sker också genom statistik från
inkomna medborgarsynpunkter i Tyck till.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Projektledare: Förvaltningens parkingenjör
Belysning och markarbete: ingenjör Trafikkontoret
Genomförande: Trafikkontorets årsentreprenör för anläggningsarbetet.
Utvärdering: Parkingenjör, preventionssamordnare tillsammans med deltagare från stadsmiljöenheten och
andra intressenter.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Insatserna kommer att färdigställas under 2022. Planering och beställning av material sker under kvartal 3
2022. Montering av anläggning sker under höst/vinter 2022.
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.
Entreprenad mark 160 000
Eventualiteter (ÄTOR) 40 000
Material 160 000
Projektledning 40 000
Totalt 400 000
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.
Viss ökad driftkostnad förväntas på grund av utökat belysningsnät.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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:
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe
Telefon:

08-50803012
Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se
Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Klicka här för att ange text.

Telefon:
Klicka här för att ange text.

Epost:
Klicka här för att ange text.

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.

Arbetet sker i samverkan med på Trafikkontoret Infrastruktur och deras belysningsingenjör
Lättingeparken

Namn på insats

Belysning hundrastgård Tenstadalen
Sökt belopp (mnkr)
0,6

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?
Lättingeparken, som ligger i nordöstra Tensta, har via genomförda trygghetsvandringar uppmärksammats av
medborgare som en otrygg plats. Intilliggande förskola har återkommande rapporterat om områdets upplevda
otrygghet och bristen på belysning. Området är beläget i anslutning till en del av polisens särskilt utsatta
områden.
Under föregående år har parken blivit upprustad med ny markbeläggning och markutrustning. Murar har
ersatts med genomsiktligt metallstaket. Bänkar och övrig markutrustning har placerats så att olovlig körning
ska minska. Lättingeparken behöver nu kompletterande belysning för att göra området tryggare, med bättre
översyn i parken och i ett försöka att göra parken mer tillgänglig för social samvaro.

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.
Samtliga boende i området med fokus på kvinnor, barn och äldre, men även polisen och övriga blåljusverksamheter.

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

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.
På platsen kommer kompletterande belysning installeras.
Insatserna på platsen kommer att genomföras i samverkan med trafikkontoret. Trafikkontoret kommer
genomföra montering och installation och stadsdelsförvaltningen kommer stå som anläggningsägare och ta
över driften på armaturen efter färdigställandet.

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

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.
IMed kompletterande belysningsinstallationer kommer den upplevda tryggheten på platsen att öka och medföra
att särskilda grupper i större grad kan använda platsen.
Insatserna kommer att resultera i att fler medborgare nyttjar parken under flera timmar på dygnet än vad som
görs i dagsläget. En ökad upplevd trygghet är ofta förknippad med ökad belysning vilket kommer att uppnås
med insatsen. Om fler medborgare visats i området, vilket en mer upplyst park kan leda till, kan även det ha en
positiv effekt. Att platser befolkas och att flera medborgare rör sig utomhus även under dygnet mörka timmar
har visat sig leda till en ökad upplevd trygghet.

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

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 i samband med trygghetsvandringar där sedan information sammanställs och jämförs med
tidigare vandringars protokoll. Samtliga protokoll från trygghetsvandringar dokumenteras och finns tillgängliga
för de som medverkat och för de som önskar läsa i efterhand. Uppföljning sker också genom statistik från
inkomna medborgarsynpunkter i Tyck till.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Projektledare: Förvaltningens parkingenjör
Belysning och markarbete: ingenjör Trafikkontoret
Genomförande: Trafikkontorets årsentreprenör för anläggningsarbetet.
Utvärdering: Parkingenjör, preventionssamordnare tillsammans med deltagare från stadsmiljöenheten och
andra intressenter.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Insatserna kommer att färdigställas under 2022. Planering och beställning av material sker under kvartal 3
2022. Montering av anläggning sker under höst/vinter 2022.
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.
Markarbeten och uppsättning stolpar
150 000 kr
Eventualiteter (ÄTOR) 10% =
125 000 kr
Belysning om befintliga stolpar mm kan nyttjas: 100 000 kr
Byggledning projekt mark
150 000 kr
Interntid och slutbesiktning:
75 000 kr
Totalt: 600 000 kr

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.
Viss ökad driftkostnad förväntas på grund av utökat belysningsnät.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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:
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe
Telefon:

08-50803012
Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se
Eventuell medsökande nämnd:
Kontaktperson:
Klicka här för att ange text.

Telefon:
Klicka här för att ange text.

Epost:
Klicka här för att ange text.

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.

Arbetet sker i samverkan med på Trafikkontoret Infrastruktur och deras belysningsingenjör
Platsaktivering Spånga by

Namn på insats

Belysning hundrastgård Tenstadalen
Sökt belopp (mnkr)
3

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 av de mest populära parkerna i Spånga-Tensta är Spånga by, med tillhörande parklek, belägen i sydöstra
Tensta, i nära anslutning till bostadsområdet och Spånga kyrka.
Verksamheterna och parkområdet med plaskdamm, lekplats och minigolfbana är välbesökta både av boende i
området, förskolor och av skolbarn från närbelägna skolor. Det är en viktig yta för rekreation och lek för boende
och besökare. 4H har drivit en 4H-gård med djur i Spånga By sedan 1974. I oktober 2021 beslutade 4H att
permanent stänga sin verksamhet i Spånga by. Området riskerar nu att bli ytterligare utlämnat och tömt på
positiv närvaro. Nämnden bedömer att det är av stor vikt att tomrummet efter 4H-gården fylls med annan
verksamhet så snart som möjligt. Tomma lokaler riskerar att skicka visuella signaler som kan förstärka känslan
av uppgivenhet och otrygghet i området förutom att de kan bli olovliga tillhåll. Dessa lokaler lånar sig väl till att
husera ett sportotek.
En minigolfbana på området börjar bli sliten av ålder och besökstryck. Ett väderskydd på platsen missbrukas.
Personal från närliggande skolor, förskolor samt parkleken går igenom parken före daglig uppstart av
verksamheten och hittar då ofta spår av narkotikaanvändning och tillhörande verktyg. Det utgör naturligtvis en
risk för de som använder parken på dagtid.
Det finns också återkommande spår av att någon tillfälligt bor i skyddet vilket kan få förbipasserande barn,
unga och främst kvinnor att känna sig otrygga. Här finns mycket som lockar barn och barnfamiljer på dagtid.
Kvällstid däremot vistas personer som uppfattas av förbipasserande som otrygga element och platsen upplevs
då som otrygg.

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.
Samtliga boende som rör sig i området med fokus på barnfamiljer och kvinnor.

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

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.
Nämnden vill göra en samlad satsning i Spånga by med syfte att stärka barn, unga och deras föräldrars
möjligheter till en aktiv och omväxlande fritid. För att öka upplevelsen av förvaltningens engagemang och det
faktiska arbete som görs för trygghet i stadsdelen är förslaget att bygga om en del av parken för att ge
möjlighet till positiv social närvaro så att barnfamiljer och invånare ska vilja vara på platsen även på kvällen och
därmed öka trygghetskänslan. Lämplig inriktning på satsningen är sport och motion. Nämnden bedömer att det
är lämpligt att driva ett sportotek där barn och unga gratis kan låna sport- och idrottsutrustning i de befintliga
lokalerna i Spånga by (f.d. 4H) Nämnden har för avsikt att utveckla ytorna i området, bland annat de som i dag
är djurhagar, till ytor för spontanidrott.
Ett flertal insatser inom samma projekt omfattar:
• Minigolfbanan byggs om och uppdateras samt att platsen får en trevlig inramning, ny markbeläggning, nya
sittplatser och kompletterande belysning.
• På en sida av gångvägen byggs en låg hinderbana på befintlig gräsyta.
• På en relativt oanvänd grusyta anläggs en spontanidrottsyta med eventuell möjlighet till isläggning för
skridskoåkning.
• Det befintliga väderskyddet tas bort, platsen får ny utrusning, så som bänkar, solstolar, bänkbord och ett fast
parasoll.
• Det finns möjlighet att förbereda för att kommande år komplettera ytan med ytterligare belysning.

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

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.
Genom insatser med renovering av minigolf, förbättrade möjligheter till sociala möten, nya möjligheter till
spontanidrott inklusive det planerade öppnandet av sportotek, samt borttagande av väderskydd och därmed
förutsättningar till negativ verksamhet, höjs dels det allmänna intrycket av trygghet och dels ökar utbudet för
aktivering av platsen. Det kommer även ge positiva resultat i och med att både platsen samt besökare och
boende i området kan bidra till positiv aktivering.
Att öppna upp ytan genom att ta bort det gamla väderskyddet och ersätta med öppna tillgängliga sittplatser i
gruppering kommer leda till att ytan inte blir en övernattningsplats och tillhåll för narkotikamissbruk utan istället
används av parkens besökare så som barnfamiljer. Åtgärden anses kunna öka tryggheten i området samt ge
barn och unga möjlighet att gratis låna sportutrustning

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

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 Tyck till samt från trygghetsvandringar.
Trygghetsvandringar dokumenteras genom protokoll. Det förs även en kontinuerlig dialog med medarbetare
inom förvaltningen samt invånare för att få så många perspektiv och infallsvinklar som möjligt.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

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.
Projektledare: Förvaltningens parkingenjör
Samarbeten TK: belysningsingenjör
Genomförande: Stadsdelens årsentreprenör för anläggningsarbetet.
Utvärdering: Medarbetare från Kultur och Fritid, med deltagare från stadsmiljöenheten och andra intressenter.
Projektledare: Förvaltningens parkingenjör tillsammans med medarbetare från parkleken.
Genomförande: Stadsdelens årsentreprenör för anläggningsarbetet.
Utvärdering: Parkingenjör, preventionssamordnare tillsammans med deltagare från stadsmiljöenheten och
andra intressenter.

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

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.
Insatserna kommer att färdigställas under 2022.
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.
För sportotek 1,5 miljoner kr, se separat bilaga/flik
För övriga åtgärder i parken 3 miljoner kr
Rivning av väderskydd 80 000
Entreprenad mark 1 000 000
Material minigolf ytan 360 000
Material hinderbanan 160 000
Material spontanidrott 800 000
Material markutrustning efter väderskydd 150 000
Komplettering befintlig belysning 150 000
Summa kostnader 2 700 000
Eventualiteter (ÄTOR 10%) 270 000
2 970 000
Avrundning 30000
Total summa 3 000 000

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.
Denna insats kommer inte att påverka driftkostnader nämnvärt.

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

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Invasiva arter Parkslide

Nämnd:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe

Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se

Roll/Titel:
Enhetschef lokal och stadsmiljö

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Driftmedel från CM2
1.2 Projektets primära mål och syfte
Invasiva arter har identifierats på flertal platser i stadsdelsområdet och vanligt förekommande är parkslide. Områden med parkslide
breder ut sig och tar över stora ytor snabbt om inga åtgärder sätts in. Parkslide kan konkurrera och tränga ut andra växter och på så sätt
påverka och förändra livsmiljöerna negativt i stadsdelsområdet.
Förvaltningen har under 2021bekämpat parkslide på sex utpekade platser i stadsdelsområdet. Vald metod var total nedklippning vid fyra
tillfällen under växtsäsong. Resultatet visar att en ökad frekvens behövs för bestående resultat. Det finns även en önskan att på en av
platserna prova hetvatten istället eller i kombination med nedskärning. Analysen visar även att åtgärder måste genomföras
återkommande i flera år för att lyckas begränsa artens tillväxt och spridning på lång sikt.
Förvaltningen anser även att en central utredning bör tillsättas för att klargöra ansvarsfördelning om hur staden ska hantera invasiva
arter. Stadsdelsförvaltningarna har svårt att ensamt hantera den mängd åtgärder som krävs för att bekämpa invasiva växtarter
långsiktigt.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Säkerställa att invasiva arter inte tränger ut inhemska arter

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Mål 5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Regelbundenoch tätt återkommande insatser att bekämpa parkslide på utvalda platser
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets budget
total nedklippning vid 6-8 tillfällen under växtsäsong vilket täcks av summan

3. Eventuella övriga upplysningar
Förvaltningen har i omgångar genomfört mindre driftåtgärder för att minska tillväxten av parkslide. Stötvisa åtgärder är däremot inte en
långsiktig lösning. Under 2021 har förvaltningen gjort större insatser på sex platser vilket visat att ytterligare behov av åtgärder är
mycket viktiga för att på ett hållbart sätt minska förekomsten av parkslide över tid. Under 2022 vill förvaltningen därför öka frekvensen
och även testområdena till att omfatta ett område på ca två kvadratmeter utanför synliga bestånd. På en av platserna kan även
bekämpning med hetvatten undersökas. Under de senaste åren har förvaltningen noterat att bestånden spridits, vilket medför att detta
är ett arbete som bör påbörjas snarast och sedan fortsätta under kommande växtsäsonger. Flera synpunkter har även inkommit till
förvaltningen från medborgare som uppmärksammat tillväxten av parkslide.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen
Dessvärre har vi inte fått någon återkoppling på inskickat underlag sedan den 17 november

4.1 Kommentar från stödfunktion
Klicka här för att ange text.

5. Bilagor
Klicka här för att ange text.

0,8 mnkr
800 000 kr

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Vassröjning och muddring av Sundbydammarna

Nämnd:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe

Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se

Roll/Titel:
Enhetschef lokal och stadsmiljö

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Driftmedel från CM2
1.2 Projektets primära mål och syfte
Sundbydammarna, även kallade Bällsta å-park, är belägna i östra delen av stadsdelsområdet och är en del av Bällstaån. Området
består av två rekreationsdammar där stadsdelgränsen går igenom den största dammen och ansvaret delas mellan Spånga-Tensta och
Bromma. Dammarna anlades av Gatu-/parkkontoret under 90-talet och sedan stadsdelsreformationen har ansvarsfördelningen varit
oklar vilket medfört att dammarna i omgångar varit utan driftåtgärder. Parken består av två dammar med tillhörande träbroar och
parkbänkar i anslutning till vattnet. Dammarna ska ha öppna vattenspeglar vilket tidvis hotas av igenväxning.
Under 2019 och 2020 har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder för att öka rekreationsvärdet av Sundbydammarna. Bland annat har
vegetationsbeskärning, vassröjning samt anläggning av ny belysning längs parkvägen utförts. Dessa åtgärder har varit mycket
uppskattade av medborgare. Målsättningen är att stärka ett populärt område på gränsen mellan Bromma och Spånga-Tensta och skapa
välskötta vattenområden med rikt djur- och naturliv samt prioritera gränsområden.
I Spånga-Tensta finns inte så många vattenmiljöer men förekomst av stor- och liten vattensalamander har påträffats på vissa platser i
stadsdelsområdet. Enligt handlingsplanen för biologisk mångfald ska stadens blågröna infrastruktur vara en av de högst prioriterade
naturkvaliteterna. Dammarna ligger i utkanten av den blågröna infrastrukturkartan som bland annat beskriver ytor av livsmiljöer för
skyddsvärda arter. I dammarna och i anslutning till vattendraget finns även förekomst av bäver. Förvaltningen vill således genomföra
åtgärder som bidrar till att skydda dessa miljöer och som ur driftsynpunkt är årligen återkommande för att minska risken för igenväxning.
Dammarna ska även kunna omhänderta delar av Bällstaåns varierande vattennivåer över tid.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Dammarna ligger i utkanten av den blågröna infrastrukturkartan som bland annat beskriver ytor av livsmiljöer för skyddsvärda arter. I
dammarna och i anslutning till vattendraget finns även förekomst av bäver. Förvaltningen vill således genomföra åtgärder som bidrar till
att skydda dessa miljöer

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Mål 5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Nedskärning av vass samt viss muddring av sediment
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets budget
total nedklippning vid 6-8 tillfällen under växtsäsong vilket täcks av summan

3. Eventuella övriga upplysningar
Samverkan har skett med SVOA och Miljöförvaltningen genom arbetet med Bällstaågruppen samt LÅP för Bällstaån. En utredning
förväntas även genomföras av SVOA för att ta reda på hur ansvarsförhållandet gällande framtida drift- och investeringsåtgärder fördelar
sig mellan de båda stadsdelsförvaltningarna och SVOA. En årlig vassröjning samt muddring av dammbotten förväntas inte påverka
SVOAs och miljöförvaltningens fortsätta arbete med åtgärder i Bällstaån negativt.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen
Dessvärre har vi inte fått någon återkoppling på inskickat underlag sedan den 17 november

4.1 Kommentar från stödfunktion
Klicka här för att ange text.

5. Bilagor
Klicka här för att ange text.

0,6 mnkr
600 000 kr

Biologisk mångfald (CM2 och CM4)
Instruktion för ansökan
Ansökan ska senast den 19 november ha stämts av med
naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen:
naturmiljoenheten@stockholm.se
Syftet är att säkerställa att insatser bidrar till genomförande av handlingsplanen.
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
CM4 Solhemsdammen (ödledammen)

Nämnd:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Suzanne Fyffe

Epost:
suzanne.fyffe@stockholm.se

Roll/Titel:
Enhetschef lokal och stadsmiljö

1. Information om verksamheten
1.1 Ansökan avser:
Investeringsmedel från CM4
1.2 Projektets primära mål och syfte
I Solhemsdammen, även kallad Ödledammen, finns enligt tidigare inventeringar, genomförda mellan 2016-2018, större och mindre
vattensalamander. Dammen är belägen på en höjd mitt i Solhem och ursprungligen är dammen anlagd som branddamm. Dammen
ligger i en liten park som omgärdas av ett villaområde med uppväxta trädgårdar. Det växer blandad vattenvegetation i dammen som
sjöfräken och mindre andmat. Dammen bedöms ha högt naturvärde i staden. Som ett led i bevarandet av salamanderarterna finns en
skötselplan framtagen av konsult.
Det finns en mindre skogsyta intill dammen som främst utgörs av tallskog och brynmiljö. Tallarna växer på hällmark och det förekommer
både äldre gran och tall. Övervintringshabitat för större vattensalamander finns i naturmarken utanför dammområdet och i närliggande
villaträdgårdar.
Eftersom det inte med säkerhet går att säga att villaträdgårdarna i närheten av Solhemsdammen kommer fortsätta att hysa lämpliga
övervintringshabitat även i framtiden vill förvaltningen säkerställa övervintring och anlägga ett mindre övervintringshabitat. Ett stenröse,
eller stenmur, planeras därför att anläggas i anslutning till dammen i parkmiljön.
I samband med investeringen planerar förvaltningen att långsiktigt och försiktigt rusta upp Solhemsdammen för att säkra att lekvattnet
håller hög kvalitet. För att förbättra förutsättningarna för större vattensalamander är det viktigt att upprätthålla god vattenkvalitet med
klart vatten och god tillgång på finbladig vegetation. För att nå dessa mål bedöms befintlig beskuggning av dammen vara bra i
dagsläget, däremot ska solbelysta delar också säkerställas.
Som ett led i den långsiktiga upprustningen kommer en redan framtagen informationsskylt om vattensalamander och dammens
ursprung samt skötsel att placeras i parken. Förvaltningen vill även utreda möjligheten att på ett säkert sätt för djurlivet anlägga en
utkiksplats eller trädäck för närboende och förbipasserande att lättare kunna se habitatmiljön och salamandrarna. Målsättningen är
utöver de vårdande insatserna även att skapa ett spännande och informativt lokalt utflyktsmål för stadsdelens invånare.

1.3 Projektets sekundära mål och syfte
Förvaltningen har under föregående säsong genomfört en del åtgärder för att stärka upp vattensalamandrarnas habitatområde. En
rensning och gallring på vegetation har exempelvis genomförts i syfte att förbättra vattenmiljön. Nu återstår det att komplettera med
ytterligare investeringar i parkmiljön i form av anläggning av stenmur. Informationsskylten ämnar också till kunskapsspridning om hur
närboende och förbipasserande kan värna om vattensalamandrarnas levnadsmiljö och hur habitatområden behöver skyddas och skötas
för att den biologiska mångfalden långsiktigt ska säkras.

1.4 Projektets koppling till handlingsplanen för biologisk mångfald
Mål 5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

2. Belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Anläggande av mur för övervintring
Framtagande av informationsmaterial
Utredning av trädäck

2.2 Beskrivning av projektets budget
total nedklippning vid 6-8 tillfällen under växtsäsong vilket täcks av summan

3. Eventuella övriga upplysningar
Angivna åtgärder ryms inte inom den kommande budgeten. Förvaltningen har flera större parkinvesteringar som går in i operativa
skeden och som måste prioriteras under de kommande åren. Under 2020 har en separat skötselplan för Solhemsdammen bekostats ur
ordinarie driftbudget och detta är ett sätt för förvaltningen att slutföra bland annat de planerade övervintringshabitaten. Samverkan
kommer att ske med miljöförvaltningen för att säkerställa att planerade åtgärder förbättrar habitatområdet och förstärker levnadsmiljön
för vattensalamandern.

4. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Naturmiljöenheten vid miljöförvaltningen
Dessvärre har vi inte fått någon återkoppling på inskickat underlag sedan den 17 november

4.1 Kommentar från stödfunktion
Klicka här för att ange text.

5. Bilagor
Klicka här för att ange text.

0,9 mnkr
700 000 kr
150 000 kr
50 000 kr

Kliamtinvesteringar (CM4)
Instruktion för ansökan
Fördjupad information om klimatinvesteringar finns på intranätet
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Annie Hallberg
annie.hallberg@stockholm.se

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Namn på projektet:
Solcellskomprimerande papperskorgar

Sökande nämnd:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Epost
suzanne.fyffe@stockholm.se

Kontaktperson:
Suzanne Fyffe

Telefon
08-50803012

1. Information om projektet
1.1 Projektet pågår
Endast under 2022
1.2 Projektet avser
Ökad klimatnytta (besparing av CO2)
1.3 Beräknad projektstart och projektavslut för hela projektperioden
Projektstart
Så fort medel beviljats 2022-03-01

Projektavslut
2022-12-31
1.4 Projektets mål och syfte (miljönytta)
Projektet syftar till att öka effektiviseringen av barmarksrenhållningen genom minskade transporter för tömning. Genom att ersätta de
traditionella papperskorgarna finns potential att minska transporten för driftfordon Om åtgärden ger önskat resultat är målsättningen att
byta ut befintliga papperskorgar till smarta papperskorgar i stadsdelsområdets större parker och öppna fält.
Åtgärden inriktar sig främst till klimatmålet om att minska klimatpåverkande växthusgasutsläpp. Genom att effektivisera
drifttransporterna till och från papperskorgarna är målsättningen kortare transportsträckor.

1.5 Presentation av teknisk lösning med motivering
Förvaltningen avser att placera solcellskomprimerande papperskorgar i utvalda områden i stadsdelsområdet.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.6 Projektets åtgärder och tidplan under året
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1.7 Beräkning av Co2-besparing eller klimatanpassning
Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2 besparing från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER
investeringen. Om projektet avser skyfall ska kriterier för stadens skyfallsåtgärder redovisas med stöd av skyfallsfunktionen. Observera
att denna information är obligatoriska för samtliga ansökningar i verksamhetsplan 2022.
I ansökan saknas redovisning av exakta siffror på kg CO2 utsläpp. Detta för att initialt kommer drifttransporterna att ske oavsett till och
från de olika stadsdelarna på grund av att inte samtliga papperskorgar byts ut. Dock föreligger en tydlig potential om att minska
transporterna med minst 50 % procent eftersom papperskorgarna dels kommer att tömmas upp till en gång i månaden, till skillnad från
en till tre gånger i veckan med traditionella papperskorgar, och dels för att det kommer behövas färre antal smarta papperskorgar totalt
sett då dessa smarta skräpkorgar komprimerar ihop skräpet. Nuvarande beräkningar har genomförts och uppskattats tillsammans med
energicentrum på miljöförvaltningen.
Inhämtad data från maj till november 2020,visar att den genomsnittliga tiden för att ett sopkärl ska vara redo för tömning varierar mellan
2-57 dagar. En ytterligare fördel är att dessa papperskorgar inte tillåter burkletare eller fåglar att sprida sopor från korgarna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

2. Projektets budget
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
20 solcellskomprimerande och digitala papperskorgar, utsättning och inköp
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av projektets budget
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

1,4 mnkr
1 400 000 kr

2.3 Påverkan på framtida driftkostnader
Driftkostnader kommer sannolikt att minska men kostnad för liscenser öka
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

3. Eventuella övriga upplysningar
Projektet förväntas skapa positiva synergieffekter med bland annat minskad nedskräpning, effektiviserad barmarksrenhållning och lägre
driftkostnader. Smarta papperskorgar kan även minska framtida driftkostnader i kommande upphandling av ny driftentreprenör.
Kostnadsandelen av barmarksrenhållning kommer minska genom minskat antal sopsäckar samt förkortad arbetstid för tömningar.
Underhållskostnaderna och övriga kostnader så som licens kommer minska med fler papperskorgar på förvaltningsområdet.
Förvaltningen anser att klimatnyttan av investeringen är större än en möjlig ökad driftkostnad för materiel.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

4. Bilagor
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

5. Projektansökan har stämts av med följande stödfunktion
Energicentrum
Klicka här för att ange datum.

5.1 Kommentar från stödfunktion
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Övriga ansökningar
Instruktion för ansökan
Kontaktperson vid stadsledningskontoret:
Respektive nämndcontroller

Ansökan i samband med verksamhetsplan 2022
Nämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Kontaktperson:
Sara Hallström

Epost:
sara.hallstrom@stockholm.se
Telefon:
08-50803088

1. Information om åtgärd
1.1 Ansökan avser
Klicka här för att ange text.

1.2 Beskrivning av åtgärd
Klicka här för att ange text.

1.3 Åtgärdens syfte
Klicka här för att ange text.

1.4 Åtgärdens tidplan
Klicka här för att ange text.

2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2022
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Inventarier till nya förvaltningshuset i Tensta.
Klicka här för att ange varav-poster…
Klicka här för att ange varav-poster…

2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Klicka här för att ange text.

3. Eventuella övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

6 mnkr
6 000 000 kr

