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:
Magelungen strandpromenad-Edö
Sökt belopp:
3 500 000 (varav 1,5 mnkr 2019 och 2 mnkr 2020)
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Ann-Louise.Dyer@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.

I projektet har vi samarbetat med Farsta SDF för att ta fram både ett program samt en
detaljprojektering för rekreationsstråket. Anläggningen kommer när den är färdig att
övertas av Farsta SDF.

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?

Grönare Stockholmsprojektet Magelungens strandpromenad utvecklar strandpromenaden som
en del av Stockholms gångplan. Detta sker i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.
Projektet syftar till att göra park- och naturområden tryggare och mer attraktiva för att
underlätta rekreativ förflyttning till, inom och genom stadens grönområden.

Denna ansökan gäller en mötesplats vid Edö Serviceboende. Fokus för Mötesplats Edö är
göra utemiljön mer tillgänglig för äldre och personer med olika typer av
funktionsnedsättning. Anläggning planeras till hösten 2019.
Mötesplatsen vid Edö är idag igenväxt och mörk med en hel del sly, obefintlig belysning,
eftersatta ytor och möblering samt en brygga som sett sina bästa dagar.
I medborgardialogen som hölls maj/juni 2017, där bla ca 550 personer svarade på den enkät
som skickades ut, kom det fram att:







På frågan om strandpromenaden kan bli tryggare svarar de flesta ja.
Behovet av insatser för att göra området tryggt är stort
Slyröjning skulle öka känslan av trygghet.
Många önskar sig mer och bättre belysning dels ur en trygghetsaspekt, dels för att
kunna använda sträckan även då det är mörkt och året runt.
Missbrukares närvaro vid vissa platser upplevs som otrygga.
De tyckte även att det var få människor i rörelse längs stråket, vilket ökade otryggheten.

Även vid workshops med ungdomar från Thorildsplans gymnasium beskrev ungdomarna
sin upplevelse av strandpromenaden som otrygg. Åtgärder de föreslog var att tillföra mer
belysning, gallra en del buskar och träd, men också att locka fler människor att vistas på
dessa platser – gärna fler vuxna. Speciellt unga tjejer uttryckte att barnfamiljers och barns
närvaro var särskilt viktig för deras upplevelse av trygghet.
För mer information om bakgrund mm se Programhandling Magelungen strandpromenad på:
https://växer.stockholm/projekt/magelungens-strandpromenad/

Ny mötesplats
Ny entré med
belysning och soffor

Områdesöversikt

Nuvarande mötesplats som behöver rustas upp.

Nuvarande brygga som bör ersättas med en ny tillgänglighetsanpassad.

Nuvarande mötesplats som behöver rustas upp.

Förslag till ny mötesplats inkl brygga, ramp, ny vegetation, möblering och belysning.
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.

Tillgången till trygga rekreationsstråk, parker och grönområden i en tät stad som Stockholm är
viktig som ett komplement till det urbana livet. Detta blir särskilt viktigt när staden förtätas och nya
målgrupper attraheras att komma dit.

Mätstationer på plats visar att vägavsnittet årligen har många olika typer av besökare. Se karta
från mätningar nedan.
Exempel på målgrupper: barnfamiljer och ungdomar som kan vistas och äta picnic tillsammans,
skolor och förskolor i området, gångtrafikanter, löpare, hundägare, boende i närområdet, Farsta
stadsdel och besökare från andra delar av Stockholm mfl. Utmärkande för denna plats är att
allting vi gör anpassas för funktionsnedsatta och äldre i och med att Edö serviceboende ligger i
anslutning till mötesplatsen.

Karta från mätningar.

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.

Ombyggnad av befintlig mötesplats.
Projektet innehåller:
-Ny belysning
-Slyröjning och anläggning av ny vegetation.
-Anläggning tillgänglighetsanpassad flytbrygga med plats för 5 rullstolar.
- Anläggning tillgänglighetsanpassad ramp ner till flytbryggan.
-Nya tillgänglighetsanpassade parkmöbler.
-Nya cykelställ
Medborgardialog har genomförts tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning i samband
med att programhandlingen togs fram 2017.
Allmänheten inkom då med förslag om belysning, slyröjning och vistelseyta med
vattenkontakt för funktionsvarierade.
Detaljprojekteringen togs sedan fram tillsammans med stadsdelen.

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.

Upprustningen med ny belysning och vistelseyta på denna gångsträcka ökar den upplevda
tryggheten samt tillgängligheten för alla generationer. Fler personer använder rekreationsstråket
och vistelseytan vilket i sin tur ökar trygghetskänslan.

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

Kontoret kommer att fortsätta med vistelseinventeringar och upplevd trygghet samt antalet
förbipasserande besökare. Mätningarna kan ge besked om ändrade rörelsemönster.

Andelen inkomna synpunkter avseende trygghet.

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-Avdelningar Trafikplanering, Park och Stadsmiljö, Infrastruktur samt Farsta
stadsdelsförvaltning.

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

Upphandling 2019
Genomförande 2019-2020
Uppföljning 2020-2021

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.

Detaljerad kalkyl finns framtagen, Magelungen strandpromenad Edö detalj.
Poster i kalkylen:
Förarbeten inkl rivning och röjning/gallring 400 000 kr
Schakter 400 000kr
Marköverbyggnad inkl ny vegetation, gångvägar och möbler 1 000 000 mnkr

Ny brygga 600 000 kr
Nya murar 200 000kr
Ny trappa 100 000kr
Dokumentation inkl relationshandlingar 200 000kr
Belysningsarbeten 250 000kr
Byggledning 250 000kr
Ett genomförandebeslut för hela Reakreationsstråket finns och ligger på totalt 24 mnkr.

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.

Den nuvarande vistelseytan/mötesplatsen ska byggas om eftersom den är sliten och därför har
höga underhållskostnader. Driftkostnaderna beräknas därför sjunka efter ombyggnad.
Installation av belysning kommer att medföra viss ökning i driftskostnaderna.

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

Förslaget tar stor hänsyn till äldres och funktionsvarierades rörlighet och mobilitet.
Det förbättrar utemiljön ur ett äldreperspektiv och möjliggör för flera att vistas ute oftare och
bidrar till tryggheten.

Övriga upplysningar
Kalkylerad kostnad för upprustningen av mötesplats Edö är 3 500 000kr.
Detaljerad kalkyl finns framtagen.

