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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:
Förebyggande insatser mot illegala bosättningar på parkmark
Sökt belopp:
350 000 kr (0,4 mnkr)

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Klicka här för att ange text.

Kontaktperson

Kontaktperson

Suzanne Fyffe

Klicka här för att ange text.

Telefon

Telefon

08 508 030 12

Klicka här för att ange text.

E-post

E-post

Suzanne.fyffe@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.

Trygghetsinvesteringen genomförs av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

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?

Inom stadsdelsområdet förekommer en omfattande problematik gällande illegala
bosättningar på parkmark. Förekomsten av bosättningar har lett till att medborgare
känner en ökad upplevd otrygghet. Det visar sig bland annat i förvaltningens
klagomålshantering där synpunkter gällande illegala bosättningar är den enskilt största
kategorin av klagomål från medborgare.
Det förekommer en stor och påtaglig olycksrisk som vid minst ett känt tillfälle under 2019
har resulterat i att en bosättning brann och medförde stora skador på naturmark. Med
hänsyn till förra årets extremväder med lång och utsträckt torka föreligger en fortsatt stor
olycksrisk för bränder i bostadsnära områden då många bosättningar eldar öppet och
utan förebyggande säkerhetsåtgärder. Vid ett par boplatser har det dokumenterats att
eldning även sker med miljöfarligt material som påverkar intilliggande bostadsområden
med hälsofarlig rök och inte minst för de utsatta människor som vistas i dessa
bosättningar. I anslutning till boplatser är det vanligt förekommande med ökad
nedskräpning och hälsorisk på grund av otillfredsställande omhändertagande av latrin.
Avhysningsprocessen är ofta en lång och tidskrävande process då
stadsdelsförvaltningen inte enskilt kan ombesörja hanteringen av illegala bosättningar.
Polisen hanterar många ärenden i stadsdelsområdet vilket bidrar till att
avhysningsprocessen sällan blir prioriterad. Detta resulterar i att boplatserna får etablera
sig under lång tid, i förekomna fall flera år, vilket leder till en ökad markförstörelse samt
ofta även ökad ianspråktagen mark. Vid flera tillfällen har intilliggande träd och buskage
fällts och kapats vilket medfört att markförstörelsen efter bosättningar varit så stor att
ursprungsvegetationen inte kunnat återetablera sig efter en avhysning.
I och med rådande lagstiftning och långa hanteringsprocesser dröjer det i regel inte lång
tid innan samma yta återetablerats med ny boplats igen. Detta leder till stor frustration
hos medborgare och återkommande driftkostnader.

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.

Problematiken med illegala bosättningar på allmänna ytor förekommer i hela stadsdelen
men med högst andel i de stadsdelar med bostadsnära natur. Insatsen riktar sig till de
som bor och vistas i stadsdelsområdet men främst till de medborgare, unga och vuxna,
som bor i närheten av boplatserna. På flera vanligt förekommande boplatsområden finns
skolor, förskolor och bostadsområden i närheten vilket medför att barn och vuxna
passerar dessa områden i vardagen. I Bromstens industriområde som är frekvent nyttjat
av illegala bosättare finns en befintligt och två planerade förskolor samt Bromstens
idrottsplats i direkt anslutning.

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.

Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel för att genomföra förebyggande åtgärder på
parkmark för att minimera nyetablering av illegala boplatser. Genom riktade insatser på
mark och vegetation kan vanligt förekommande boplatser göras mindre attraktiva och
således undvaras. Åtgärderna förväntas bland annat omfatta slyröjning, öppna upp
insynsskyddade områden samt återställning av mark som vandaliserats från tidigare
boplatser. Insatserna kommer fokusera främst på platser i Bromstens industriområde, i
bostadsnära naturmark vid Solhöjden samt vid Rissneskogen. Dessa områden är vanligt
förekommande och ständigt återkommande för illegala boplatser.

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.

Insatserna förväntas öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet samt tilliten till
stadsdelsförvaltningen. Idag förekommer en stor frustration hos medborgare som
anmäler illegala bosättningar att ingenting görs av förvaltningen. På grund av rådande
lagstiftning och stadens policy kan stadsdelsförvaltningen inte agera skyndsamt vilket
medför att bosättningarna hinner etablera sig över lång tid. Skadegörelse på
markvegetation förväntas även minska.

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 sker i T2, VB samt statistik gällande anmälningar från
synpunktsportalen. Utvärdering sker även tillsammans med Polisen och
driftentreprenören för att identifiera hur många anmälningar som inkommit gällande
illegala bosättningar, skadegörelse kopplat till boplatser samt syn på återetablering av
markvegetation.

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.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att genomföra insatserna, genom upphandlad
driftentreprenör, samt uppföljning av dessa. Kontinuerlig dialog förs med Polisen för
lägesbild kopplat till aktiva bosättningar i stadsdelsområdet.

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

Driftentreprenörens insatser påbörjas under sommaren 2019 och efterföljande
stödinsatser sker under hösten 2019. Uppföljning i T2 och slutredovisning i VB.

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.

Uppskattad budgetkalkyl
Område

Vegetationsbeskärning

Bromstens
60 000
industriområde
Solhöjden
80 000
Rissneskogen 20 000

Sanering

Återplantering

20 000

30 000

40 000
40 000

20 000
40 000

Summa

350 000

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.

Förebyggande insatser kan generera en lägre driftkostnad på sikt. Dock förutsätter det att
boplatserna genom de riktade insatserna kommer att kunna omhändertas mer skyndsamt
och mer kostnadseffektivt om de inte hinner etablera sig under lång tid. Påbörjas
vegetationsåtgärder kommer det att innebära ökade driftkostnader framgent dels på

grund av utökade slyröjningsområden dels av förändrade markförhållanden och
etableringskostnader för nyplanteringar.

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

Visar uppföljningen goda resultat kan stadsdelsförvaltningen genomföra liknande insatser
på andra platser i förebyggande syfte. En större informationskampanj bör även ses över
då en stor del av den frustration hos medborgare kan dämpas om staden förmedlar hur
ansvarsfördelningen mellan staden, kronofogden och polisen är samt hur rådande
lagstiftningen kring avhysningar fungerar.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

