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 åtgärder på Stieg Trenters torg och Brunskogstorget.
Sökt belopp:
9,0 mnkr (Stieg Trenters torg 5,0 mnkr, Brunskogstorget 4,0 mnkr)
Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Trafiknämnden

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Ayas Majid

Richard Hultman

Telefon

Telefon

08-508 26 383

08-508 26 231

E-post

E-post

Ayas.majid@stockholm.se

Klicka här för att ange text.

Ev samverkan
Trafikkontoret samverkar i projektet med Farsta sdf, fastighetsägare,
affärsinnehavare och polis i utformningen av platserna.

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 är identifierade av polisen som problematiska. Ett flertal ”smash-and grab”
rån har genomförts, platserna utgör etablerade drogscener, stenkastning och
skadegörelse förkommer fortlöpande och butiksinnehavare känner sig mycket
utsatta.
Platserna har under de senaste åren varit föremål för ett flertal trygghetsvandringar
som har dokumenterat problem och otrygghet på torgen.
Stadsdelsförvaltningen har uppsökande verksamhet och fältförlagda
socialsekreterare som arbetar på torgen. Ett flertal dialoger kring omdaning och
utveckling av torgen har också genomförts genom stadsdelens försorg.
Dialog, samverkan och utredningsarbete har pågått under flera år och
bygghandlingar har tagits fram under 2018. Med anledning av detta finns stora
förväntningar på ett genomförande av insatserna under 2019 från polis,
fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, näringsidkare och boende.
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 äldreboendet och i flerfamiljshus vid torgen.
 Näringsidkare och fastighetsägare.
 Pendlare som passerar torget.
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.
Genom att omdana torgen syftar projektet till att de ska befolkas med barn och
kvinnor. Platserna kommer möbleras med sittplatser, blomsterurnor och

planteringsytor. Vissa möbler och delar av anläggningarna kommer också användas
för att minska risk för ”smash and grab” riktade mot butikslokalerna. Torgen kommer
ljussättas för att minimera slagskuggor och mörka hörn och vrår. Vegetationen
planeras för att skapa fria siktlinjer. Vissa aktiviteter byggs också in i ytorna som
kräver samverkan med näringsidkare eller äldreboendet för förvaring av t.ex.
spelutrustning.
Ovanstående planer har utarbetats med hänsyn till de synpunkter och önskemål som
har framkommit i trygghetsvandringar, dialoger med boende och verksamma och i
samråd med polisen.
Bygghandlingar för genomförande finns framtaget. Nedan visas situationsplaner över
projekterad utformning på Stieg Trenters- och Brunskogstorgen.

Brunskogstorget

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.
Ökad trygghet till följd av att fler människor vistas på platserna och därmed minskad
droghandel.
1.5 Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses
dokumenteras och spridas.
Stadens trygghetsmätning och analys av hur platsen används m.h.a. iaktagelser och
rapporter från polis och sdf:s fältassistenter och medborgarvärdar.
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.
Trafikkontoret ansvarar för genomförandet av de planerade insatserna.
Sdf kontaktperson; Thomas Kultti, strateg på avdelningen för stadsutveckling.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för kontakter med medborgare och utvärdering av
insatsernas effekt genom analys av iakttagelser från polis, fältassistenter och
medborgarvärdar.

3. Tidplan
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från
start till uppföljning och slutredovisning.
Genomförandet påbörjas våren 2019 och slutförs hösten/vintern 2019-2020.
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.
Total investeringsutgift för båda torgen 9,0 mnkr, varav Stieg Trenters torg 5,0
mnkr och Brunskogstorget 4,0 mnkr.
Preliminärt fördelas utgifterna på Stieg Trenters torg enligt följande:
 Projektering
0,3
 Markarbeten
1,8
 Gatumöbler
1,0
 Växter, planteringar 1,5
 Utegym
0,4
Preliminärt fördelas utgifterna på Brunskogstorget enligt följande:
 Projektering
0,3
 Markarbeten
1,2
 Gatumöbler
1,0
 Växter, planteringar 1,5
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.
Minskade driftkostnader till följd av välplanerade och ändamålsenliga ytor.
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
Klicka här för att ange text.

