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:
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved
Sökt belopp:
2 000 000
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Enskede Årsta Vantör
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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?

Rågsved är ett område där många boende upplever otrygghet till och från
kollektivtrafiken. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de känner sig otrygga.
Det har framkommit tidigare i stadens trygghetsmätning, men det har även uppkommit ett
mer akut behov under 2019 då det skett överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök i
området. I trygghetsinventering och trygghetsvandringar under hösten har förvaltningen
fått specifika platser utpekade där växtligheten behöver förändras för att öka
översiktligheten i området och därmed öka förutsättningarna för att känna sig trygg
genom att se vilka som rör sig i området. Boende, verksamma och polis har varit med
och bidragit med information på dessa vandringar och inventeringar.
Förvaltningen vill därför nu byta ut gamla stora buskage till bättre anpassat växtmaterial
som inte växer sig så höga. Det skulle bidra till en ökad känsla av trygghet bland annat
genom att det ger ett välvårdat intryck samt att känslan av instängdhet försvinner genom
att sikten för gående blir mer fri. Förvaltningen har även fått medborgarförslag om att se
över den yttre miljön i Rågsved med särskilt fokus på kvinnors behov för att öka
tryggheten. Dessa behov har även framförts i den lokala samverkansgruppen kring
trygghet i Rågsved där fastighetsägare, polis, stadens förvaltningar och bolag och andra
offentliga aktörer arbetar tillsammans med föreningar i området.

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.

Kvinnor och män, flickor och pojkar som går och cyklar i Rågsved. Både de som
transporterar sig till och från kollektivtrafik, skola, jobb, service och de som uppehåller sig
på lekplatser och andra allmänna ytor.

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.

Renovering av ett antal gamla rabatter där växterna har blivit för stora. Jord grävs ur och
ersätts med ny, samt plantering av nya växter som inte skapar en rumskänsla utan bara
skapar trivsel och trygghet som t.ex. prydnadsbuskar. De buskar som nu är på platsen är
gamla övervuxna syrenbuskage som har en höjd på 2-2,5 m och de har ett växtsätt som
gör de buskagen täta och o genomsiktliga. Vi kommer ersätta dessa buskage med
solitära träd och lågväxande buskar eller perenner så att man trots växtlighet kan ha
sikten fri om hörnet och detta tror vi skapar en känsla av trygghet på platsen.

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.

Öka förutsättningarna för att känna trygghet på de stråk som går till och från
kollektivtrafik samt bakom centrum när sikten blir fri och du som nyttjar platsen kan se
vad som sker. Genom att förbättra planteringarna ökar även känslan av att området är
omhändertaget vilket i sin tur leder till ökad trivsel och trygghet.

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

Vi har genomfört en trygghetsinventering på trygghetsdagen samt haft en
trygghetsvandring där det framkom att man känner sig otrygg i Rågsveds centrum samt i
närområdet. Vi kommer ett år efter insatsen ha en ny trygghetsvandring där man går
samma sträcka för att se om insatsen har haft avsedd 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
Dialog förs med ett stort antal kvinnor boende i Rågsved som skrivit medborgarförslag
om åtgärder i den fysiska miljön och de kommer att tillfrågas efter att åtgärder har
genomförts. Åtgärderna är en del av platssamverkan i Rågsved som sker i samarbete
med fastighetsägare och polisen

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

Projektering och upphandling våren 2020 och genomförande 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: 75 000 kr
Byggledning:125 000 kr
Material: 800 000 kr
Markarbeten: 1 000 000 kr
Summorna är uppskattade eftersom entreprenaden inte är upphandlad ännu.
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.

Vi förväntar oss en ökning av driftkostnaden i och med att växter är skötselkrävande
under etableringstiden. Kostnader för in springnings skydd kan uppstå ifall behov finns på
utsatta ställen. Ökade avskrivningskostnader och ränta redovisas nedan.

Avskrivning: 15 år/2,0 mnkr = 133 333 kr/år
Ränta: 0,5 % = 10 000 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: = 143 333 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

Förvaltningen ser nyanläggning av rabatter vid vissa utsatta parkvägssträckor och andra
allmänna ytor som en trygghetsskapande åtgärd som bidrar till statushöjning i området
genom att vara visuellt tilltalande och visar att området omhändertas. Dessutom bidrar
det till ökad trygghet i och med att stora mörka buskage bytts ut mot mindre
prydnadsbuskar som är lätta att överblicka och se igenom.

Övriga upplysningar

Rågsved

