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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 anlägga en hundrastgård i ett område som annars inte befolkas kvällstid bidrar till en
ökad känsla av trygghet i och med att hundägare skapar mer närvaro av människor i
området.
Området runt Gullmarsplan uppfattas av många som otryggt. Koleraparken som är ett
viktigt stråk som förbinder Gullmarsplan med Hammarby sjöstad har varit fokus för en
samverkansgrupp med civilsamhälle och fastighetsägare för att genomföra åtgärder så
att känslan av trygghet ökar på det stråket. Ett flertal trygghetsvandringar har gjorts i
området för att kartlägga platsen. Genom att platsen är en kulturminnesmärkt kyrkogård
är möjligheterna att bygga eller förändra starkt begränsade. En hundrastgård är dock
tillåtet att anlägga i kanten av parken. Bedömningen är att en hundrastgård skulle leda till
mer social kontroll på platsen genom att fler personer vistas där under lite längre tid,
platsen blir mer belyst samt att den sociala samvaron som skapas på en hundrastgård
ökar kontakterna mellan människor på en plats som annars mest är en transportsträcka
till och från Gullmarsplan.
Allt fler människor har hund och bidrar därmed till trygghet i och med att de rör sig
mycket ute i den offentliga miljön under alla dygnets timmar. I en hårt exploaterad stad är
det dock ibland svårt att tillgodose hundens behov av motion. Två av stadsdelsområdets
hundrastgårdar kommer att försvinna i och med stadsutvecklingsprojekt. Det är
Årstafältets hundrastgård, som är stadsdelens största och mest välbesökta, som kommer
att försvinna när Årstafältet exploateras, samt Steningeparkens hundrastgård som
försvinner i och med exploateringsprojektet Årstastråket. Det innebär ett stort behov av
nya hundrastgårdar. De nya hundrastgårdarna som anläggs placeras nu på platser som
idag är i behov av mer rörelse och mer kapabla väktare såsom hundägare kan vara
under större del av dygnet, dvs Valla torg, Årstaskogen och Koleraparken. Därutöver
behöver tre hundrastgårdar rustas upp för att fortsätta användas och därmed fungera
som den trygghetsskapande åtgärd som de är tänkta att vara genom att ökad social
samvaro och fler kapabla väktare på platserna.
Genom olika anmälningar till stadsdelen, samverkansgrupper och genom en
namninsamling som gjorts av besökare till Årstafältets hundrastgård har förvaltningen fått
information och identifierat ett ökat behov av hundrastgårdar. Dessa erbjuder även ett
socialt forum för hundägare och en bra och säker miljö för hundarna. Hundrastgårdar ska

gå att utnyttja även under dygnets mörka timmar och belysning behövs i
trygghetsskapande syfte.
Genom att hänvisa hundägare till hundrastgårdar där hundarna kan springa fritt bidrar
man även till att hundar hålls kopplade utanför hundrastgårdarna i ökad utsträckning.

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.

Besökare till hundrastgården, samt de som använder de stråk som passerar förbi
hundrastgårdarna.
När man befolkar en tom plats med människor på olika tider på dygnet så uppfattas ofta
platsen mer trygg för alla.

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 hundrastgårdar samt förbättring och modernisering av ytterligare
några, enligt adresslista.
Adress för hundrastgårdar
• Harpsundsvägen(Rustas upp), Högdalen
• Spårfinnargränd (Rustas upp), Rågsved
• Turingeparken (Gamla Magelungsvägen) (Rustas upp), Örby
• Valla torg (Ny), Årsta
• Koleraparken(Ny), Gullmarsplan
• Årstaskogen (Ny), Årsta

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.

Förvaltningen planerar att lägga de nya hundrastgårdarna i områden som upplevs som
mörka och otrygga, vilket kommer att bidra till en ökad känsla av trygghet i och med att
platsen ljusas upp och befolkas av hundar och deras ägare.
En hundrastgård i Koleraparken kan bidra till att gångstråket från Gullmarsplan till
Hammarby Sjöstad blir befolkat av personer som stannar lite längre på platsen och som
kan se och ingripa om något sker på gångvägen utanför. Den som passerar på stråket
kommer att känna sig mer sedd i ett område som idag uppfattas som ganska öde och
därmed otryggt. Samma förhållande gäller vid Valla torg där gående på gångstråket från

tvärbanan till Årsta kommer att uppleva en större närvaro av människor och så kallade
kapabla väktare.
En hundrastgård leder generellt till att sociala kontakter etableras mellan de personer
som besöker den, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att känna tillit till andra
människor, både lokalt i närområdet och i ett större geografiskt område. Mellanmänsklig
tillit är i sig trygghetsskapande. Detta förväntas vara effekten vid alla hundrastgårdarna.

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

Uppföljning genom trygghetsvandringar efter att hundrastgårdarna är anlagda, samt
observationer och minskade anmälningar i ärendehanteringsportaler.

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.

Projektering och upphandling våren 2020 genomförande under sensommaren 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: 115 000 kr
Byggledning: 115 000 kr
Material: 1 000 000 kr
Markarbete: 1 070 000 kr
Summorna är uppskattade eftersom entreprenaden inte är upphandlad.
Hela investeringen ska täckas av trygghetsmedel.

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.

I och med att vi ersätter två stycken hundrastgårdar som kommer att försvinna med två
nya så förväntar vi oss ingen förändring av dagens driftkostnad, inte heller de vi vill rusta
upp kommer att ha en förväntat påverkan på driftskostnaden, förutom den ökade kostnad
som årlig genomgång av belysningen med eventuella påföljande reparationer innebär
dock kommer driftskostnad för avskrivning och ränta att öka med.

Avskrivning: 20 år/2,3 mnkr = 115 000 kr/år
Ränta: 0,5 % = 11 500 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: = 126 500 kr/ år

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

Vi ser nyanläggning samt renovering av hundrastgårdar som en trygghetsskapande insats i
och med att närvaron av hundar och hundägare i annars ganska folktomma områden bidrar
till en känsla av trygghet och säkerhet för alla och även kan även bidrar till en minskning
av kriminella aktiviteter som t.ex. bilkörning på parkväg, drogförsäljning samt att kvinnor
känner en otrygghet i att vara ute under de mörka tiderna på dygnet.

Övriga upplysningar: bilder på platserna som vi vill åtgärda.

Harpsundsvägen

Spårfinnagränd

Turingeparken (Gamla Magelungsvägen)

Valla torg

Koleraparken

Årstaskogen

