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Platssamverkan Rågsved
Tjänsteutlåtande - åtgärdsförslag från medborgardialog
Rågsved och förslag till fortsatt hantering
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande med förslag till fortsatt hantering av
åtgärdsförslagen från medborgardialogen i Rågsved.
Sammanfattning
Platssamverkan Rågsved är en samverkansorganisation bestående
av kommunen, polisen och trafikförvaltningen på Region
Stockholm. Inom ramen för platssamverkan Rågsved pågår sedan
hösten 2020 en medborgardialog i Rågsved. Medborgardialogen har
ett uttalat syfte att vara medskapande med de som bor och verkar i
Rågsved och har under våren 2021 arbetat fram förslag till åtgärder
som ska öka tryggheten i Rågsved.
Förslagen rör olika former av aktiviteter för barn, ungdomar,
familjer och boende i Rågsved, skötsel och utveckling av utemiljön
och centrum och fortsatt dialog och möten för delaktighet och
involvering.
Förvaltningen föreslår att Platssamverkan Rågsved tar ansvar för att
arbeta vidare med förslagen och att föreningar, civilsamhälle,
invånare och lokalt näringsliv blir fortsatt involverade.
När det gäller förslaget om pop-up bibliotek hanteras det av
kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden skickar förfrågan om det till kulturnämnden.
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För de två förslagen om att fortsätta med dialoger/möten med fokus
på föreningar och om att skapa förutsättningar för någon form av
möten/konferens där medborgare, föreningar och olika
samhällsaktörer möts kring angelägna frågor och delaktighet tidigt i
beslutsprocesser föreslår stadsdelsförvaltningen att de utreds vidare.
Utredningen ska ge svar på hur förslagen ska kunna genomföras
systematiskt och långsiktigt och påbörjas under hösten 2021.
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Bakgrund
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning samordnar arbetet inom
platssamverkan Rågsved. Uppdraget om att bedriva och samordna
platssamverkan kommer från kommunfullmäktige till
stadsdelsnämnderna i Stockholms stad genom skrivningar i
budgeten för år 2020. Platssamverkan Rågsved har pågått sedan maj
2020. I platssamverkan Rågsved samverkar ett flertal förvaltningar
inom Stockholms stad, tillsammans med fastighetsägarföreningen i
Rågsved, polisen och trafikförvaltningen vid Region Stockholm.
Samverkansgruppen har en gemensam vision:
”Rågsved är en trygg och attraktiv stadsdel i en dynamisk storstad
full av möjligheter.
Våra barn och ungdomar har framtidstro och lyckas i skolan.
Alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i stadsdelen lever ett
självständigt liv och kan röra sig fritt och tryggt både i och utanför
hemmet.
Rågsved utvecklas i dialog med de som bor och verkar i
stadsdelen.”
Inom ramen för platssamverkans arbete och som ett led för att
arbeta för att nå visionen pågår sedan hösten 2020 en
medborgardialog i Rågsved. Medborgardialogen har ett uttalat syfte
att vara medskapande med de som bor och verkar i Rågsved och har
arbetat fram förslag till åtgärder som ska öka tryggheten i Rågsved.
I detta tjänsteutlåtande presenteras åtgärdsförslagen och förslag på
hur de ska tas omhand framåt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Administrativa avdelningen. Samråd har
skett med Social omsorg barn och unga, Social omsorg vuxen,
Social omsorg äldre, Avdelningen för stadsmiljö och lokaler samt
Avdelningen för förskola.
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Ärendet
Medborgardialogen i Rågsved är ett gemensamt arbetssätt för
aktörerna i platssamverkan Rågsved. Syftet är att få delaktighet med
boende, civilsamhällesaktörer och lokalt näringsliv i utvecklingen
av Rågsved. Under vintern 2020/2021 genomfördes första delen av
medborgardialogen genom intervjuer med personer som bor
och/eller arbetar i Rågsved. Det som kom fram i intervjuerna
sammanställdes i sju olika teman och presenterades i en rapport,
den så kallade perspektivrapporten.
Rapporten har varit utgångspunkten för arbetsgrupper som under
våren har arbetat fram förslag till åtgärder för ökad trygghet i
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Rågsved. I arbetsgrupperna har deltagit boende,
civilsamhällesaktörer, tjänstepersoner från kommunen, polisen samt
politiker från stadsdelsnämnden. Arbetsgrupperna har träffats
digitalt vid sex tillfällen under perioden april till juni 2021.
Syftet med arbetsgrupperna har varit att tillsammans hitta åtgärder
som är angelägna och genomförbara för att öka tryggheten i
Rågsved. Arbetsgrupperna har undersökt och diskuterat de lokala
behoven och förutsättningarna samt vilka hinder som finns för att
genomföra lämpliga åtgärder.
Utifrån perspektivrapportens sju teman prioriterades fyra:
 Tema 1: Att vara ung i Rågsved idag
 Tema 2: Frivilliga krafter i Rågsved
 Tema 4: Utemiljö och Centrum
 Tema 5 ”Ansvar för förändring – vem gör vad?”
Varje tema har haft en arbetsgrupp bestående av boende,
civilsamhällesaktörer och tjänstepersoner från kommunen. Polisen
har deltagit i två av arbetsgrupperna. Stadsdelsnämnden har varit
representerad av en person från M och en person från S. De olika
åtgärdsförslagen har hunnit bearbetas olika mycket i
arbetsgrupperna avseende förslagens syfte, mål och hur de ska
kunna genomföras.
Nedan beskrivs de förslag som arbetsgrupperna för respektive tema
har tagit fram. Siffran för respektive tema följer numreringen från
rapporten.
Tema 1 ”Att vara ung i Rågsved idag”
Arbetsgruppen har föreslagit sex olika åtgärder.
1:1 Skolan och aktivitetshuset ska vara tydliga knutpunkter för
familjer
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Syftet med förslaget är skolan och aktivitetshuset (lokalerna i
Rågsveds centrum som innehåller öppen förskola, fritidsverksamhet
och mötesplats för seniorer) ska vara de självklara knutpunkterna i
Rågsved för familjer, barn och ungdomar på ett brett sätt.
Familjerna ska känna förtroende för skolan och aktivitetshuset,
kunna få stöd och hjälp med saker som även ligger utanför skolans
och aktivitetshusets direkta uppdrag. Medarbetarna ska känna till
vad det finns för hjälp i olika frågor och kunna slussa vidare,
vägleda och tipsa. Förslaget kan även innebära att en familjecentral
eller delar av en sådan verksamhet ska vara knutet till/i
aktivitetshuset. Det som sker kring familjer får betydelse för
skolgång, fritid, aktiviteter, barn och ungdomars utveckling och
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trygghet och genom ett samlat arbete främjas goda livsvillkor
problem kan förebyggas i ett så tidigt skede som möjligt.
1:2 Aktivitetsmässa med tema, med skolan som utgångspunkt

Syftet med förslaget är att ge fler barn möjlighet till utveckling, visa
på en större bredd i aktiviteter och kunna hitta nya intressen. Viktigt
att visa på att det finns aktiviteter som ej är sportrelaterade. Fokus
på olika och flera målgrupper än bara barn och unga i allmänhet.
Ska bland annat fånga upp mellanstadiebarnen som slutat fritids.
Viktigt att föräldrar informeras så att de kan stötta sina barn.
Åtgärden ska leda till att barn och ungdomar har drömmar och ser
positivt på framtiden och sätter upp livsmål. Exempelvis kan
ambassadörer/förebilder/inspiratörer/framgångspersoner ge
inspiration och visa de olika möjligheter det finns för framtiden. En
målsättning är att barn och ungdomar hittar alternativ till ”att bara
hänga”, provar nya saker och hittar nya aktiviteter att fylla fritiden
med, får upplevelser och erfarenhet. Genom att även föräldrar ser
vilka alternativ som finns inspireras de att stötta sina barn att börja
med fritidsaktiviteter och att sätta positiva mål för framtiden.
Förslaget ska göras i dialog med aktivitetshuset.
1:3 Aktivitetsmässa och aktiviteter med aktivitetshuset som
utgångspunkt

Syftet med förslaget är att erbjuda möjlighet för barn och ungdomar
att upptäcka och prova på ett bredare utbud av aktiviteter till fler
målgrupper, inkl. fokus på tjejer, queer m.fl. Det ska stimulera till
intressen, kreativitet, socialt sammanhang med vuxna i närheten.
Utnyttja och lyfta fram även utemiljöns möjligheter till aktiviteter
ex. utegym för de lite större barnen. Utveckla/komplettera med
läxhjälp. Förslaget ska göras i dialog med skolan. Även föreningar
och andra samarbetspartners ska involveras.
Åtgärden ska leda till att barn och ungdomar hittar fler alternativ till
”att hänga”, prövar nya saker och aktiviteter att fylla fritiden med,
får upplevelser och erfarenhet. Genom att föräldrar får information
och involveras ska deras möjligheter att stötta sina barn öka.
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1:4 Pop-up bibliotek i aktivitetshuset

Syftet med förslaget är erbjuda barn och ungdomar möjlighet till
bibliotek, att kunna låna och läsa böcker och ta del av olika
biblioteksaktiviteter lokalt. I förlängningen ska det leda till ökade
besök på ordinarie bibliotek.
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1:5 Utveckla och rusta upp parken Rågdalen

Syftet med förslaget är att erbjuda aktiviteter för både de mindre
och lite äldre barnen genom att bredda utbudet och lekmöjligheterna
i parken. Göra det trivsamt även för vuxna/föräldrar ex. genom
grillyta, bänkar osv. så att de attraheras att vara ute tillsammans
med sina barn. Undersöka om det finns möjlighet till en
plaskdamm. Se över möjligheten till isbana i området, ev. även
möjligheten att låna skridskor. Genom mer stimulerande utemiljöer
ökar utbudet och möjligheten till positiva aktiviteter i närmiljön.
I intervjuerna med barn på förskolorna i Rågsved framkommer att
Rågdalen är en park som de vistas mycket i och att de inte rör sig så
mycket utanför sitt närområde.
1:6 Ordna grannkamper/grannaktiviteter – ordna aktiviteter att
samlas kring för att bättre lära känna grannar och bidra till
trygghet

Syftet med förslaget är att lära känna grannar och därmed öka
tryggheten och stärka civilsamhället lokalt. Genom att många
aktörer hjälps åt i arbetet ökar gemenskapen och därmed bättre
förutsättningar för att känna trygghet. Platser kan befolkas genom
positiva aktiviteter och därmed användas av alla och ”tas tillbaka”.
Förslaget ska genomföras i samverkan mellan bostadsbolag,
föreningar och bostadsrättsföreningar.
Tema 2 ”Frivilliga krafter i Rågsved”
Arbetsgruppen har föreslagit tre olika åtgärder.
2:1 124-festival/Rågsvedsfestivalen med olika aktiviteter i och
runt centrum
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Förslaget ska syfta till att skapa trygghet genom liv och rörelse runt
centrum av positiva krafter, även på kvällstid. Boende och
föreningar bjuds med att vara aktiva och kunna bidra utifrån sina
förutsättningar. Genom åtgärden sker positiva aktiviteter och lokala
förebilder kan lyftas fram. I förlängningen ökar tilliten mellan
boende och den kollektiva förmågan att ta ansvar för området ökar.
Att ett långsiktigt engagemang för området skapas är viktigt.
Innehållet i festivalen kan vara brett och kunna vara en
vidareutveckling av sommartorg.
2:2 Fortsätta samverkan Rågsved/möten/dialoger

Syftet med förslaget är att skapa en riktning framåt för de ideella
krafter som finns lokalt, samla föreningar, få kunskap om vad andra
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har och behöver och vad var och en kan bidra med. Därigenom kan
resurser delas och skapa möten mellan frivilliga krafter lokalt.
Föreningar kan också skapa intresse för att delta i möten och
dialoger och nå ut till ungdomar, barn och andra personer som inte
deltagit på denna dialog.
Åtgärden ska leda till ökad samverkan mellan föreningar, brett
engagemang, mångfald och fler mötesplatser med olika inriktning.
2:3 Sprida goda exempel

Syftet med förslaget är att lyfta fram goda exempel, förebilder och
positiva nyheter för att skapa känsla av stolthet över Rågsved,
framtidstro och inspirera människor i Rågsved.
Tema 4 ”Utemiljö och centrum”
Arbetsgruppen har föreslagit tre områden att fokusera på i det
fortsatta arbetet.
4:1 Helt rent och snyggt

-

Kampanj
Nudging – göra det enkelt att göra rätt
Tävling
Gemensam städdag
Gemensamt ställningstagande från alla förvaltningar

4:2 Gemensam utvecklingsplan för Rågsveds centrum

-

Belysning
Klotter
Service, trivsel och trygghet
Centrumägaren

4:3 Förbättra specifika otrygga platser

-

Utanför tunnelbanan
Tunnel under Bjursätragatan
Aktivitetsytan bakom Rågsveds centrum
Rågsvedsvägen

Tema 5 ”Ansvar för förändring – vem gör vad?”
Arbetsgruppen har föreslagit en åtgärd.
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5:1 Skapa förutsättningar för någon form av möten/konferens
där medborgare, föreningar och olika samhällsaktörer möts
kring angelägna frågor och är delaktiga tidigt i
beslutsprocesser

Syftet med förslaget är att skapa möten mellan
medborgare/föreningar och samhällsaktörer för få ökad kunskap
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och förståelse om varandra och de behov som finns i frågor som
uppfattas som angelägna. Ett till syfte är att skapa delaktighet tidigt
i beslutsprocesser för att kunna påverka innan beslut tas. Genom att
få mer kunskap om varandra, vilka behov som finns hos boende,
föreningar och samhällsaktörer ska möjligheten att ta ansvar öka för
alla. Genom att människor involveras tidigare i olika
beslutsprocesser ökar möjligheten att påverka utvecklingen i
området. Detta ska leda till större delaktighet, att problem kan
förebyggas eller förhindra att de växer sig större. Kontinuitet och
systematik i möten och dialoger är viktigt för att åtgärden ska kunna
leda till önskade resultat. Föreningar, medborgare och
samhällsaktörer ska ta gemensamt ansvar för att informera om och
bjuda in till möten.
Synpunkter och förslag
Förvaltningens uppfattning är att medborgardialogen i Rågsved har
gett viktig information om komplexiteten kring trygghetssituationen
i Rågsved. Arbetsgruppernas förslag till åtgärder har vidare pekat ut
vilka områden som ska prioriteras i första hand. Ett medskick från
arbetsgrupperna är att många av de frågor som har diskuterats har
varit komplexa och svåra och att arbetet under våren inte har varit
tillräckligt för att ”bli klara”. Förslagen till åtgärder kan därmed
även ses som början på fortsättningen att tillsammans ta oss an
arbetet med trygghetssituationen i Rågsved.
Flera av förslagen har beröringspunkter med varandra och en del av
det fortsatta arbetet är att undersöka hur det ska hanteras framåt av
berörda aktörer. Arbetsgrupperna har hunnit bearbeta förslagen
olika mycket avseende syfte, mål och genomförande. Nedan följer
förvaltningens förslag på fortsatt hantering av åtgärdsförslagen med
avseende på ansvarig samhällsaktör. Flertalet förslag innebär
samverkan med föreningar/civilsamhällesaktörer i olika former.
Inga föreningar/civilsamhällesaktörer pekas ut specifikt i detta
tjänsteutlåtande, men de är viktiga och samverkan är en
förutsättning i det fortsatta arbetet.
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Förvaltningen föreslår att förslag 1:1, 1:2 och 1:3 om samverkan
mellan skola och aktivitetshuset och olika aktiviteter för att stärka
barn, unga och föräldrar och erbjuda ett bredare utbud av
fritidsaktiviteter hanteras vidare inom Platssamverkan Rågsved där
bland annat stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen kommer vara viktiga aktörer.
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Förvaltningen föreslår att förslag 1:4 om pop-up bibliotek hanteras
av kulturförvaltningen och att stadsdelsnämnden tillskriver
kulturnämnden om detta.
Förvaltningen föreslår att förslag 1:5 om upprustning av parken i
Rågdalen hanteras av stadsdelsförvaltningens avdelning för
stadsmiljö.
Förvaltningen föreslår att 1:6 om grannkamper/grannaktiviteter
hanteras i platssamverkan Rågsved där Rågsveds
fastighetsägarförening kommer vara en viktig aktör.
Förvaltningen föreslår att förslag 2:1 124/Rågsvedsfestival hanteras
inom platssamverkan Rågsved där idrottsförvaltningen,
kulturförvaltningen, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen
kommer att vara viktiga aktörer.
Förvaltningen föreslår att de två förslagen 2:2 ”Fortsätta samverkan
Rågsved med dialoger/möten med fokus på föreningar” och 5:1
”Skapa förutsättningar för någon form av möten/konferens där
medborgare, föreningar och olika samhällsaktörer möts kring
angelägna frågor och är delaktiga tidigt i beslutsprocesser” utreds
vidare för att ge svar på hur de ska kunna genomföras systematiskt
och långsiktigt. Stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden har
tidigare genomfört möten och dialoger med föreningar och
medborgare, men har haft svårt att få en kontinuitet i arbetet. Även
andra förvaltningar och nämnder kan beröras vilket behöver belysas
ytterligare. Utredningen ska ge förslag på hur ett långsiktigt arbete
ska organiseras och finansieras. Förvaltningen föreslår att detta
utreds under hösten 2021.
Förvaltningen föreslår att förslag 2:3 Sprida goda exempel hanteras
vidare av platssamverkan Rågsved.
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Förvaltningen föreslår att de tre föreslagna fokusområdena inom
tema 4 ”Utemiljö och centrum” 1. Helt, rent och snyggt 2.
Gemensam utvecklingsplan för Rågsveds centrum samt 3 Förbättra
specifika otrygga platser hanteras inom Platssamverkan Rågsved
där stadsdelsförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret och
Rågsveds fastighetsägareförening kommer att vara viktiga aktörer.
Trafikkontoret ska undersöka om Rågsved kan vara pilotprojekt för
städsamordning inom Stockholms stad. Tunneln under
Bjursätragatan har förbättrats under sommaren 2021 genom att
feriearbetande ungdomar har gjort en konstnärlig utsmyckning och
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belysningen har förbättrats. Arbete för att öka tryggheten på
aktivitetsytan är påbörjat.
Förvaltningen föreslår att återrapportering om hur arbetet
fortskrider med åtgärdsförslagen ska göras i samband med
verksamhetsberättelsen 2021 och i ordinarie
verksamhetsuppföljning under år 2022 vid tertialrapport 1,
tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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