ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Temporär parklek i Husby
Sökt belopp:
300 000 kronor

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Mats Grönvik

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

076-1202112

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

mats.gronvik@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.

Klicka här för att ange text.

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?

Kista-Järva är ett av tre fokusområden i översiktsplan för Stockholm. I Husby beräknas
ca 600 nya lägenheter byggas de närmaste åren, vilket kommer att leda till en
befolkningsökning och behov av utökad service i området.
Många familjer i Husby är trångbodda och parkleken kan bidra till behovet av
mötesplatser för unga utanför hemmet. I Polisens Lägesrapport Järva framhåller de som
önskemål till staden att: ” Satsa mer förebyggande på barn och unga, exempelvis genom
ökade resurser till förskola, fritidsverksamhet, mm. Fler parklekar och kvartersgårdar som
fångar upp de yngre barnen. Många är trångbodda och behöver platser att vistas på efter
skoltid”. Det är särskilt viktigt då andelen unga i stadsdelen är högre än i staden totalt
sett.

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.

Åtgärden riktar sig främst till barn och ungdomar som bor och rör sig i Husby och
närområdet. Verksamheten riktar sig också till övriga invånare och barnfamiljer då dessa
inkluderas i verksamheten och möten enkelt uppstår mellan människor.

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.

I den nuvarande lekparken Husbyparken planeras för att anlägga en bemannad parklek.
Området är centralt placerat i Husby och utgörs av allmän platsmark med
planbeteckningen park och sköts av stadsdelsförvaltningen. En ny byggnad som ska
inrymma personal och verksamhet planeras och uppförs av SISAB, Skolfastigheter i
Stockholm AB och beräknas blir klar 2020. I avvaktan den permanenta parkleken
Husbyparken planerar förvaltningen att anordna en temporär parkleksverksamhet
sommaren 2019. Ansökan avser medel för att täcka de investeringar som behöver göras

för att kunna bedriva den temporära parkleksverksamheten så som bodar, portabla
toaletter, komplettera lekredskap och omgärdande staket och grindar.

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 parklek som är bemannad sju dagar/ vecka under sommarperioden blir en resurs och
ny mötesplats för boende i närområdet. Med liv och rörelse i området under en större del
av dygnet kan tryggheten öka. Parken får en ökad kvalitét med fler funktioner och
närmiljön blir attraktivare.

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

Effekten av vidtagna trygghetsåtgärder följs upp vid trygghetsvandring i samverkan med
fastigheter i Järva, kommunala bostadsbolag, trafikkontoret och polisen.

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.

Insatsen kommer att projektledas av Stadsdelens landskapsingenjör och utföras med
hjälp av upphandlad entreprenör.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till
uppföljning och slutredovisning.

Gestaltning och planering- Februari- Mars 2019
Anläggning- April- Juni 2019

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. 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.

Servettkalkyl
Bodar och portabel toalett
Parkmöbler, lekredskap och staket

100 000 kr
100 000 kr

Anläggningsarbete
Totalt:

100 000 kr
300 000 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.

Driften utförs av stadsdelsförvaltningens parkskötselentreprenör och konkurrensutsätts
genom offentlig upphandling. Kostnaderna för drift och underhåll förväntas påverka
marginellt av insatsen.

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

Parkleken blir en ny social mötesplats och den befintliga parken uppgraderas till en
bemannad parklek. Parkleksverksamheten är gränsöverskridande inom stadsdelens
förvaltningsområden och kan motverka segregation mellan befolkningsgrupper

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

