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Projektnamn
Insats för att öka tryggheten och minska risk för brottsliga handlingar vid Hjulsta grundskola.
Insats för att förhindra droghandel och minska risk för skadegörelse vid Hässelby Villastads skola.
Insats för att förhindra brottsliga aktiviteter vid Kämpingeskolan.
Insats för att förhindra skadegörelse i den fysiska utemiljön vid Rålambshovsskolan
Insats för att förhindra droghandel och få bort tillhåll för missbrukare vid Rödabergsskolan
Insats för att öka tryggheten och minska risk för skadegörelse vid Solbergaskolan.

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder
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Bilaga 6.1

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att öka tryggheten och minska risk för brottsliga handlingar vid Hjulsta grundskola.

Sökt belopp (mnkr)
0,3

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Hjulsta grundskola ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid så att fler känner sig trygga i området. Syftet är att fler ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid, samt vågar passera skolan under kvällstid om kriminella och ungdomshäng försvinner från
platsen. Ett annat syfte är att miska risken för skadegörelse och annan brottslig verksamhet.
Hjulsta grundskola har idag problem med att kriminella och ungdomsgäng med negativ inverkan på
tryggheten uppehåller sig på skolgården efter verksamhetstid. Skolgården har också blivit föremål för
brottsliga handlingar såsom glaskross och brand. Skolan ligger nära Hjulsta centrum och området har
problem med upprepade våldsdåd. Då området inte upplevs som en trygg plats är skolgården inte användbar
för allmänheten som den hade varit om man kommit tillrätta med problematiken. Kommunfullmäktige har
beslutat att skolgårdarna ska vara öppna för allmänheten, varför det är särskilt angeläget att den fysiska
utemiljön är trygg efter verksamhetstid. Skolgården är dåligt upplyst idag och ligger delvis insynsskyddad.
Detta medför att brottsliga aktiviteter kan pågå utan uppsikt. SISAB har gjort en trygghetsinventering över sina
fastigheter och Hjulsta grundskola finns med som en av de fastigheter med förslag på åtgärder som bör göras
för att förhindra brottsliga aktivititeter och för att öka tryggheten i området.

Bilaga 6.1

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.
Målgruppen är cirka 2700 barn och unga i skolålder boende i Tensta stadsdel samt cirka 4000 boende i Hjulsta.

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.
Den åtgärd som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är utökad belysning över
skolgården. På så vis blir det svårare att verka i det fördolda då aktiviteterna lättare syns från gatan. Förstärkt
belysning på skolgården gör att området blir tryggare eftersom hela ytan blir upplyst och försvårar för
brottsliga handlingar. En upplyst yta gör också att barn och unga i området lättare vill utnyttja ytan efter
verksamhetstid då skolgården kommer att uppfattas som tryggare. Genom att fler barn och unga i området vill
nyttja ytan kommer det i sin tur att minska risken för brottsliga aktiviteter.
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.
Förväntat resultat är att fler boende i området ska känna sig trygga när ungdomshäng med negativ påverkan
på tryggheten försvinner från platsen, samt att risken för brottsliga aktiviteter minskar. Ett annat resultat är att
flera barn och unga ska vilja nyttja skolgården efter verksamhetstid så att den fysiska utemiljön ägs av
allmänheten.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bilaga 6.1

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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden. Planen är
projektering under juli och augusti 2022 och produktion under september och oktober 2022. Ågärden kommer
att slutregleras under november 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.
Belysning skolgård 300 000 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.
LED-belysning installeras. Mindre underhåll av dessa förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

Bilaga 6.2

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att förhindra droghandel och minska risk för skadegörelse vid Hässelby Villastads skola.

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Hässelby Villastads skola ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid så att fler känner sig trygga i området. Syftet är att fler ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid, samt vågar passera skolan under kvällstid om droghandel försvinner från platsen. Ett annat
syfte är att miska risken för skadegörelse och annan brottslig verksamhet.
Hässelby Villastads skola har idag problem med droghandel sedan narkotikaförsäljning flyttat in på
skolgården från den närbelägna Brunnsparken. Skolgården har också blivit föremål för brottsliga handlingar
såsom glaskross, skadegörelse, samt mindre bränder. Detta sker efter verksamhetstid. Då området inte
upplevs som en trygg plats är skolgården inte användbar för allmänheten som den hade varit om man
kommit tillrätta med problematiken. Skolgården är dåligt upplyst idag och medför att brottsliga aktiviteter kan
pågå utan uppsikt. Kommunfullmäktige har beslutat att skolgårdarna ska vara öppna för allmänheten, varför
det är särskilt angeläget att den fysiska utemiljön är trygg efter verksamhetstid. Droghandel gör också att
risken ökar för våldsbrott på platsen. SISAB har gjort en trygghetsinventering över sina fastigheter och
Hässelby Villastads skola finns med som en av de fastigheter med förslag på åtgärder som bör göras för att
förhindra brottsliga aktivititeter och för att öka tryggheten i området.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

Bilaga 6.2

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.
Målgruppen är cirka 3000 barn och unga i skolålder boende i Hässelby Villastad samt cirka 16 000 boende i området.

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.
Den åtgärd som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är utökad belysning över
skolgården. På så vis blir det svårare att verka i det fördolda då aktiviteterna lättare syns från gatan. Förstärkt
belysning på skolgården gör att området blir tryggare eftersom hela ytan blir upplyst och försvårar för
brottsliga handlingar. En upplyst yta gör också att barn och unga i området lättare vill utnyttja ytan efter
verksamhetstid då skolgården kommer att uppfattas som tryggare. Genom att fler barn och unga i området vill
nyttja ytan kommer det i sin tur att minska risken för droghandel och andra brottsliga aktiviteter.
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.
Förväntat resultat är att fler boende i området ska känna sig trygga när narkotikahandeln försvinner och risken
för brottsliga aktiviteter minskar. Ett annat resultat är att flera barn och unga ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid så att skolgården ägs av allmänheten istället för av kriminella.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bilaga 6.2

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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden. Planen är
projektering under juli och augusti 2022 och produktion under september och oktober 2022. Ågärden kommer
att slutregleras under november 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.
Belysning skolgård 380 000 kr. Projektering 20 000 kr. Totalt 400 000 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.
LED-belysning installeras. Mindre underhåll av dessa förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

Bilaga 6.3

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att förhindra brottsliga aktiviteter vid Kämpingeskolan.

Sökt belopp (mnkr)
0,7

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Kämpingeskolan ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid så att fler känner sig trygga i området. Kommunfullmäktige har beslutat att skolgårdarna ska
vara öppna för allmänheten, varför det är särskilt angeläget att den fysiska utemiljön är trygg efter
verksamhetstid. Syftet är att försvåra för brottsliga handlingar såsom droghandel och andra brottsliga
handlingar och att få bort dessa från området runt skolan. Genom att försvåra för brottsliga handlingar blir en
följdeffekt att skolans elever och personal känner sig trygga även under verksamhetstid.
Kämpingeskolan har idag problem med droghandel sedan narkotikaförsäljning och droganvändande flyttat in
på skolgården. Skolan ligger nära Tensta centrum där det mesta av droghandeln sker. Skolgården är dåligt
upplyst idag och medför att brottsliga aktiviteter kan pågå utan uppsikt. Det är också lätt att använda
skolgården som passage för att gå till och från centrum, vilket gör det lättare att skolgården används som en
del av de aktiviteter som droghandeln i området medför. Polisen cirkulerar ofta i området vid skolan med
anledning av droghandeln. SISAB har gjort en trygghetsinventering över sina fastigheter och Kämpingeskolan
finns med som en av de fastigheter med förslag på åtgärder som bör göras för att förhindra brottsliga
aktivititeter och för att öka tryggheten i området.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

Bilaga 6.3

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.
Målgruppen är cirka 19000 boende i Tensta varav cirka 2700 är barn i skolålder.

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.
Den åtgärd som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är utökad belysning över
skolgården. På så vis blir det svårare att verka i det fördolda då aktiviteterna lättare syns från gatan. Förstärkt
belysning på skolgården gör att området blir tryggare eftersom hela ytan blir upplyst och försvårar för
brottsliga handlingar. En annan åtgärd är staket runt skolan för att försvåra för passage till och från centrum
och för att leda bort aktiviteter som ökar otryggheten och som har med droghanteringen i området att göra.
Skolgården kommer fortfarande att vara tillgänglig för allmänheten efter verksamhetstid, och staketet
försvårar för kriminella att passera snabbt över skolgården. Det underlättar även för polisens arbete att inte
behöva jaga kriminella över skolgården eftersom ett staket förhindrar snabb reträtt från centrum.
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.
Förväntat resultat är att fler boende i området ska känna sig trygga om narkotikahandeln försvinner från
skolgården och risken för brottsliga aktiviteter minskar. Skolans personal och elever ska också kunna känna
sig trygga om droghandeln försvinner från skolans område. En följdeffekt blir att fler kommer att vilja nyttja
skolgården efter verksamhetstid när den fysiska utemiljön ägs av allmänheten istället för av kriminella.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bilaga 6.3

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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden. Planen är
projektering under juli och augusti 2022 och produktion under september och oktober 2022. Ågärden kommer
att slutregleras under november 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.
Belysning skolgård 300 000 kr. Staket 400 000 kr. Totalt 700 000 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.
LED-belysning installeras. Mindre underhåll av dessa förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

Bilaga 6.4

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att förhindra skadegörelse i den fysiska utemiljön vid Rålambshovsskolan

Sökt belopp (mnkr)
0,8

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Rålambshovsskolan ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid där brottsliga aktiviteter försvåras. Syftet är att minska risken för brottsliga aktiviteter och
därmed öka tryggheten i området.
Rålambshovsskolan har idag problem med skadegörelse på skolgården i form av klotter och vandalisering av
möbler och planteringar. Detta sker efter verksamhetstid när allmänheten har tillgång till ytan.
Kommunfullmäktige har beslutat att skolgårdarna ska vara öppna för allmänheten, varför det är särskilt
angeläget att den fysiska utemiljön är trygg efter verksamhetstid. Ungdomsgäng med negativ inverka på
tryggheten samlas ofta på platsen och då ytan är skymd och dåligt upplyst kan brottsliga handlingar begås
utan insyn från gatan. Då skolan ligger nära Rålambshovsparken är skolgården särskilt utsatt för brottsliga
aktiviteter då många kriminella rör sig mellan parken och skolgården. SISAB har gjort en trygghetsinventering
över sina fastigheter och Rålambshovsskolan finns med som en av de fastigheter med förslag på åtgärder
som bör göras för att förhindra brottsliga aktivititeter och för att öka tryggheten i området.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

Bilaga 6.4

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.
Målgruppen är cirka 260 barn och unga i skolålder boende i Marieberg samt cirka 3000 boende i området.

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.
De åtgärder som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är ökad fasadbelysning och
komplettering av befintlig belysning på skolgården.
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.
Förväntat resultat är att fler boende i området ska känna sig trygga när brottsliga aktiviteter förhindras på
skolgården efter verksamhetstid, samt att skadegörelsen ska minska. Ett annat resultat är att flera barn och
unga ska vilja nyttja skolgården efter verksamhetstid när risken för brottsliga aktiviteter minskar.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bilaga 6.4

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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden under tre
månaders produktions-och projekteringstid. Åtgärden inleds sommaren 2022 och kommer att slutregleras
under oktober 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.
Projektering 48 000kr. Entreprenadkostnad 540 000 kr. Byggherrekostnad 205 140 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.
LED-belysning installeras. Mindre underhåll av dessa förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

Bilaga 6.5

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att förhindra droghandel och få bort tillhåll för missbrukare vid Rödabergsskolan

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Rödabergsskolan ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid så att fler känner sig trygga i området. Syftet är att fler ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid, samt våga passera skolan under kvällstid om droghandel och tillhåll för missbrukare
försvinner från platsen. Kommunfullmäktige har beslutat att skolgårdarna ska vara öppna för allmänheten,
varför det är särskilt angeläget att den fysiska miljön är trygg efter verksamhetstid.
Rödabergsskolan har idag problem med droghandel och att missbrukare uppehåller sig vid skolan efter
verksamhetstid. Då området inte upplevs som en trygg plats är skolgården inte lika användbar för
allmänheten som den hade varit om man kommit tillrätta med problematiken. Flera grannar har klagat på
otrygghet och fastighetsägaren SISAB har fått öka sin rondering för att komma tillrätta med problemet. De
platser som pekas ut som problematiska är en portik/gång som förbinder skolgården med Norra
Stationsgatan och som är en dold och dåligt upplyst yta. Skolgården är mörk och dåligt upplyst och gör att
otrygga aktiviteter kan pågå utan större uppsikt från gatan. Runt hus E vid Dannemoragatan är det dåligt
belyst och området har blivit ett tillhåll för brottsliga aktiviteter som kan pågå i det fördolda. Nedskräpning och
ökad risk för brottsliga handlingar är en negativ konsekvens av droghandeln vid skolan. SISAB har gjort en
trygghetsinventering över sina fastigheter och Rödabergsskolan finns med som en av de fastigheter med
förslag på åtgärder som bör göras för att förhindra brottsliga aktivititeter och för att öka tryggheten i området.

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

Bilaga 6.5

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.
Målgruppen är cirka 6000 barn och unga i skolålder boende i Vasastan samt cirka 60 000 boende i området.

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.
De åtgärder som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är följande åtgärder: Staket
mellan huset och bergväggen samt ökad belysning runt hus E mot Dannemoragatan. På så vis blir det
svårare att vara ett tillhåll då ytan inte blir lika lättillgänglig samt att aktiviteterna lättare syns från gatan. Vidare
behövs ökad belysning vid Portiken/förbindelsegången mellan skolgården och Norra stationsgatan så att det
inte längre är en mörk yta där brottsliga handlingar kan begås utan insyn. Förstärkt belysning på skolgården
gör att området blir tryggare eftersom hela ytan blir upplyst och försvårar för brottsliga handlingar.
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.
Förväntat resultat är att fler boende i området ska känna sig trygga när narkotikahandeln försvinner och ytor
för tillhåll görs svårtillgängliga. Ett annat resultat är att flera barn och unga ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid så att den fysiska utemiljön ägs av allmänheten efter verksamhetstid istället för av kriminella.
En annan positiv effekt är att skolgården får vara en plats fri från narkotika.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Bilaga 6.5

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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden under tre
månaders produktions-och projekteringstid. Åtgärden inleds sommaren 2022 och kommer att slutregleras
under september/oktober 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.
Belysning skolgård 170 000 kr. Belysning portik 110 000 kr. Staket runt hus E 160 000 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.
LED-belysning installeras. Mindre underhåll av dessa förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

Bilaga 6.6

Trygghetsskapande åtgärder
Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till
trygghetsskapande åtgärder.Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller
fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.
Ansökan om budgetjustering i samband med: T1
Sökande nämnd: Utbildningsnämnden
Kontaktperson:
Monica Strandgren

Telefon:
08-50833426

Epost:
monica.rositha.strandgren@edu.stockholm.se
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.
Åtgärderna är överenskomna med SISAB och ska utföras av SISAB efter att utbildningsförvaltningen beställt
åtgärderna.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

Namn på insats
Insats för att öka tryggheten och minska risk för skadegörelse vid Solbergaskolan.

Sökt belopp (mnkr)
0,3

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?
Målet är att den fysiska utemiljön vid Solbergaskolan ska vara en trygg plats för allmänheten efter
verksamhetstid så att fler känner sig trygga i området. Syftet är att fler ska vilja nyttja skolgården efter
verksamhetstid, samt att skadegörelsen ska minska.
Solbergaskolan har idag problem med glaskross och klotter och är enligt fastighetsägaren den skola med
mest skadegörelse efter verksamhetstid i hela Stockholm. Extra bevakningsronder hålls idag, men det är
ändå inte tillräckligt. Skolgården är mörk och dåligt upplyst och upplevs som ogästvänlig av allmänheten. Då
området inte upplevs som en trygg plats är skolgården inte användbar för allmänheten. Detta medför att
brottsliga aktiviteter kan pågå utan uppsikt. Kommunfullmäktige har beslutat att skolgårdarna ska vara öppna
för allmänheten, varför det är särskilt angeläget att den fysiska utemiljön är trygg efter verksamhetstid. SISAB
har gjort en trygghetsinventering över sina fastigheter och Solbergaskolan finns med som en av de fastigheter
med förslag på åtgärder som bör göras för att förhindra brottsliga aktivititeter och för att öka tryggheten i
området.
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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.
Målgruppen är cirka 1400 barn och unga i skolålder boende i Solberga samt cirka 11 000 övriga boende i Solberga.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
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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.
Den åtgärd som bedöms förhindra brottsliga aktiviteter och förbättra tryggheten är utökad belysning över
skolgården med tre nya belysningsmaster, samt uppsättning av strålkastare. På så vis blir det svårt att verka i
det fördolda då aktiviteterna lättare syns från gatan. Förstärkt belysning på skolgården gör att området blir
tryggare eftersom hela ytan blir upplyst och försvårar för brottsliga handlingar. En upplyst yta gör också att
barn och unga i området lättare vill utnyttja ytan efter verksamhetstid då skolgården kommer att uppfattas
som tryggare. Genom att fler barn och unga i området vill nyttja ytan kommer det i sin tur att minska risken för
brottsliga aktiviteter.
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.
Förväntat resultat är att skadegörelsen ska minska samt att fler boende i området ska känna sig trygga och
att fler barn och unga vill nyttja skolgården efter verksamhetstid när risken för brottsliga aktiviteter minskar.
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 och utvärdering av åtgärderna ska göras i dialog med fastighetsägaren SISAB under 2023 och
redovisas i tertialrapporter och/ eller verksamhetsberättelsen.
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.
SISAB ansvarar för att genomföra insatsen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Både SISAB och
utbildningsförvaltningen kommer i samråd att följa upp effekterna av insatsen.
Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker
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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.
Efter mottagen beställning från utbildningsförvaltningen kommer SISAB att utföra åtgärden. Planen är
projektering under juli och augusti 2022 och produktion under september och oktober 2022. Ågärden kommer
att slutregleras under november 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.
Belysning skolgård 288 400 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.
Mindre underhåll av strålkastare och belysningsmaster förväntas inte påverka driftskostnaden för
utbildningsnämnden då det ingår i drift-och underhållsschablonen i enlighet med samverkansavtalet.
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

