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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2018
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Förbättrad belysning i parkleken Odlarängen
Sökt belopp:
900 000kr

Sökande
Nämnd:
Farsta stadsdelsnämnd
Epost:
Jan.ekman@stockholm.se
Eventuell medsökande
Klicka här för att ange text.

Kontaktperson:
Jan Ekman
Telefon:
08-50818033
Klicka här för att ange text.

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
Ansökan ska innehålla en tydlig 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 en problembeskrivning om varför en investering behövs och på vilket sätt en analys
av lokala förutsättningar och behov har tagits fram.

Odlarängens parklek ligger i Tallkrogen. Den är uppskattad och välbesökt. Idag är endast
en del av parken belyst. Det finns mörka ytor som upplevs otrygga. Boende i området har
hört av sig och sagt känner sig otrygga på platsen.
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1.2 Berörd målgrupp/område
Namnet på den/de målgrupper/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.

Användare och de som passerar parken. Målgruppen är i första hand barn och unga men
insatsen gagnar även de som passerar parkleken.
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 beskriv även det.

Ökad trygghet ska uppnås genom att fler belysningspunkter lyser upp hela parken.
Samråd med ansvarig områdesansvarig landskapsarkitekt på trafikkontorets
stadsmiljöenhet hat gjorts.
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.

Möjligheterna att använda parken under årets mörka del ökar. I och med att folk vistas på
platsen och är synliga ökar även tryggheten.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses
dokumenteras och spridas.

Parkleken är bemannad. Parklekens personal följer upp och utvärderar insatsen ihop
med brukarna.

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.

Projektledare: Parkingenjör
Genomförande: Förvaltningens årsentreprenör
Utvärdering: Parklekspersonal ihop med brukarna.
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3. Koppling till styrdokument och andra satsningar
Ansökan ska ligga i linje med i sammanhanget relevanta styrdokument och satsningar i staden.
Beskriv kopplingar till exempelvis stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram,
samverkansöverenskommelser med polisen, hållbarhetskommissionens rapporter eller stadens
trygghets- och säkerhetsprogram.

KF mål 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar.
Att verka för en trygg utemiljö är en prioriterad fråga för anämnden.

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

Februari-april: Planering och ljusberäkningar
Maj-Augusti: Genomförande
September-November: Utvärdring

5. 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.

900 000kr

6. 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.
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Antalet belysningspunkter ökar. Detta kompenseras med att befintliga
belysningspunkter byts till energisnålare. Förvaltningen räknar med oförändrade
driftkonstnader.

7. 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

Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

