ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE
ÅTGÄRDER 2019
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande
punkter.
Namn på insats:
Trygghetsskapande fysiska åtgärder längs med parkstråket mellan Maria
Prästgårdsgatan och Rosenlundsgatan samt på parkytan vid kv. Skjutsgossen
Sökt belopp:
1,9 miljoner kronor

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Södermalms stadsdelsnämnd

Kontaktperson

Kontaktperson

Kenneth Kempendahl

Telefon

Telefon

08-508 12 205

E-post

E-post

kenneth.kempendahl@stockholm.se

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.

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?

Platserna ligger i direkt anslutning till Maria Beroendecentrum som ligger på Maria
Prästgårdsgata 34 C samt på Wollmar Yxkullsgatan 25. På Maria Prästgårdsgata finns
även akutboendet Grimman, som är ett boende för personer med missbruksproblem.
Det handlar dels om stråket Maria Prästgårdsgatas förlängning till Rosenlundsgatan, dels
om parken i kvarteret Skjutsgossen som ligger mellan Torkel Knutssonsgatan och
Rosenlundsgatan. Hela området kring Maria beroendecentrum har under lång tid
upplevts som otryggt. Det beror på att de verksamheter som finns här i stor utsträckning
vänder sig till personer med missbruksproblematik som därför uppehåller sig i området.
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning råder förhöjda värden på otryggheten jämfört
med övriga delar av stadsdelsområdet. Polisen anger att de har mycket kommunikation
med medborgarna angående problemen i området, där många beskriver att de är
otrygga. Polisen betecknar också stora delar av området runt Maria Beroendecentrum
som ett av de områden i staden där droghandel sker öppet. Förvaltningen har också
mottagit medborgarförslag med förslag till åtgärder för ökad trygghet.

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.

Boende i närområdet samt besökare.

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.

Söder om byggnaden där Maria beroendecentrum ligger, i Maria Prästgårdsgatas
förlängning, finns en gång- och cykelväg som löper mellan Maria Prästgårdsgata och
Rosenlundsgatan. Gång- och cykelvägen avgränsas i söder av en bergvägg och är en
relativt lång sträcka som upplevs som mörk och otrygg nattetid. Vägen och grönytan
nedanför bergväggen är mycket slitna vilket ökar känslan av otrygghet.
Parken i kvarteret Skjutsgossen är mycket ödslig kvälls- och nattetid. I parken finns stora
träd som står relativt tätt vilket leder till att solljuset har svårt att lysa upp befintliga

sittplatser. Det finns inga särskilda aktiviteter på platsen utan parken används mest för
passage eller för att sitta på befintliga bänkar.
För att göra stråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan tryggare och
trivsammare behövs en upprustning av alla markytor. Vidare kan den långa gång- och
cykelvägen göras mer inbjudande och trygg genom att på ett effektivt sätt belysa
bergväggen, eventuellt med en mer lekfull och annorlunda lösning. Bergväggen kan
också prydas med till exempel fågelholkar, klätterväxter och insektshotell för att förbättra
tryggheten och samtidigt bidra till platsens biologiska mångfald. För att stoppa den
olovliga trafik som sker på platsen idag behöver dessutom trafiksituationen ses över.
I parken i kvarteret Skjutsgossen behöver träden glesas ut och belysningen förbättras
och göras mer lekfull. Genom att anlägga en hundrastgård i parken skulle platsen bli mer
välbesökt samtidigt som det skulle täcka ett behov av hundrastgårdar i området.
Hundrastgården kan omgärdas av ett trevligt utformat staket och förslagsvis innehålla
skulpturalt utformade agilityredskap som både utgör en prydnad och är roliga för
hundarna att använda. Utanför hundrastgården ska fortfarande finnas utrymme för
sittplatser och prydnadsplanteringar.

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.

Platserna kommer efter föreslagna upprustningar upplevas som tryggare och mer
inbjudande. Fler kommer att använda platserna vilket i sig bidrar till ökad trygghet. En ny
hundrastgård innebär en ny målpunkt i kvarteret Skjutsgossen som medför att platsen
befolkas även kvälls- och nattetid.

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

Uppföljning kommer att ske genom söderandans nätverk (det lokala brottsförebyggande
rådet). Uppföljning sker också med områdespolisens trygghetsgrupp som patrullerar i
området.

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.

Stadsmiljöavdelningen.

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

Våren 2019: Planering av projektet genomförs.
Sensommaren 2019: Anläggningsarbetena påbörjas och beräknas slutföras under
hösten.

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.

1,9 mnkr (inklusive belysningsåtgärder som genomförs av trafikkontoret).

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.

Marginellt ökade driftskostnader.

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

Övriga upplysningar

