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:
Montering av nya bommar i Enskede-Årsta-Vantör
Sökt belopp:
600 000

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Enskede Årsta Vantör

Kontaktperson

Kontaktperson

Pierre Persson

Telefon

Telefon

0850814585

E-post

E-post

pierre.persson@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?

Att bilar kör på parkvägar är ett stort problem i stadsdelen. Vi får vetskap om detta
genom trygghetsvandringar, anmälningar i våra anmälningsportaler, från polisen och vid
samtal med medborgare. Det framkommer även i lokala brottsförebyggande rådet och
lokala samverkansgrupper där även näringsliv och civilsamhälle finns representerade.
Medborgare upplever detta som en stor otrygghetsfaktor bland annat eftersom deras
barn förväntas använda parkvägar som skolväg. Många som kör på parkvägar visar
ingen förståelse för gällande regelverk och kör vårdslöst och fort.
Genom att sätta upp bommar hindrar vi obehörig trafik på parkvägar, tillgodoser
medborgares önskemål och bidrar till en miljö där medborgare kan röra sig fritt och
känna sig trygga.
De platser som har valts för denna ansökan framgår mer exakt under 1.3. I Hagsätra har
exempelvis trafikolyckor skett på grund av motorfordon på parkväg i närheten av skolan.
Samtliga platser är utvalda för att problemen är störst där, samt att platserna är
strategiskt viktiga då de ligger i närheten av skolor, vid parkstråk som används av många
som skolväg och vid entréerna till naturreservaten.

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.

Gående, cyklister, flickor, pojkar, kvinnor och män som använder parkvägarna.

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.

Anläggning av nya bommar i syfte att hindra obehörig trafik på parkvägar och med detta
bidra till en säkrare och tryggare miljö.
Adressen för placering av bommar är
• Råbyvägen – vid Genomgångsbostäderna, Örby
• Årstaskogens entréer

•
•
•
•

Sjöholmsvägen, Östberga
Olshammarsgatan, Ormkärr-Hagsätra
Glanshammarsgatan, Hagsätra
Snösätra, Rågsved

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.

Minskad risk för olyckor, otrygghet och osäkerhet på utsatta parkvägar genom att hindra
obehörig trafik att ta sig in och köra på parkvägarna.

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

Vi kommer följa upp att otryggheten har minskat genom att antalet anmälningar i
ärendehanteringsportaler och funktionsbrevlåda minskar. Vi kommer även ha en ny
trygghetsvandring på platserna efter ett år så att vi kan utvärdera att investeringen har
haft effekt.

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.

Avdelningen utveckling lokaler och stadsmiljö och dess stadsmiljöverksamhet under
ledning av Pierre Persson och enhetens projektledare i samråd med Trafikkontoret och
ansvarig Landskapsarkitekt.

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

Åtgärderna är planerade att genomföras under sommaren 2020.

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.

Projektering: 30 000 kr

Byggledning: 30 000 kr
Material: 200 000 kr
Markarbeten: 340 000 kr
Summorna är uppskattade eftersom entreprenaden inte är upphandlad ännu.
Hela investeringen ska täckas av trygghetsmedel. Totalt 0,6 mnkr.

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.

Avskrivning: 10 år/0,6 mnkr = 60 000 kr/år
Ränta: 0,5 % = 3 000 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: = 63 000 kr/ år
Vi ser även en risk med att dessa bommar kan bli vandaliserade så att vi behöver
reparera dem oftare och att detta då medverkar till att öka SDN driftskostnad.

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

Förvaltningen ser nyanläggning av bommar vid vissa utsatta parkvägssträckor som en
förebyggande åtgärd för att minska risken för påkörningsolyckor och därmed höja
säkerheten, vilket bidrar till ökad trygghet framför allt för utsatta grupper som t.ex. barn
och gamla samt personer med funktionshinder.

Övriga upplysningar

Råbyvägen

Sjöholmsvägen Östberga

Årstaskogens entréer

Olshammarsgatan(Ormkärr)

Glanshammarsgatan (Hagsätra)

Snösätra

