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Lokal till ungdomar i Rågsved
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
T.f. Avdelningschef

Sammanfattning på lättläst svenska
En person har skickat in ett medborgarförslag till Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd. Personerna som har skrivit
medborgarförslaget vill ha en lokal för att kunna bjuda in
ungdomarna i Rågsved och ge dem något bättre att göra.
Förvaltningen har ingen möjlighet att erbjuda hjälp i uthyrning och
kan därför inte erbjuda någon lokal. För att förbättra situationen i
Rågsved ska förvaltningen arbeta tillsammans med både föreningar
och andra aktörer i området. De personer som har skrivit förslaget
får gärna vara en del av det arbetet. Förvaltningen välkomnar också
dem att söka föreningsbidrag för deras verksamhet.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelningen för kultur, fritid och demokrati
Slakthusplan 8A
121 62 Johanneshov
Telefon 08-508 14 997
evelyn.garate.ormazabal@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har tagit emot ett
medborgarförslag om att få en lokal där de som har skrivit förslaget
kan bedriva ungdomsverksamhet och erbjuda sysslolösa unga vuxna
i Rågsved en plats att umgås på och få tillgång till meningsfulla
fritidssysselsättningar.
Representanter från stadsdelsförvaltningen har träffat
förslagsställarna under ett möte i Rågsved för att diskutera förslaget.
Vid mötet förklarade förvaltningen att Rågsveds centrum ägs av en
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privat fastighetsägare och att förvaltningen inte har tillgång till
lokaler att hyra ut där. I det mötet framkom det att förslagsställarna
har startat och registrerat en förening hos Skatteverket.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna kultur, fritid och demokrati
och utveckling, lokaler och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av flera oroande beskrivningar av
situationen i Rågsveds centrum. För att möta den oron och förhindra
en negativ utveckling kommer det organiseras ett brett
samverkansarbete i Rågsved. Arbetet kommer att samla aktörer som
kan bidra till att påverka situationen i en positiv riktning. Detta
arbete hoppas förvaltning att förslagsställarna kan vara en del av.
Stadsdelsförvaltningen äger inga lokaler. Förvaltningens
verksamheter bedrivs i lokaler som hyrs av fastighetsägare som
exempelvis SISAB, Micasa eller andra privata eller kommunala
fastighetsägare. Förvaltningen har därför inte möjlighet att
tillhandahålla en lokal i Rågsved. Rågsved centrum, som ägs av en
privat fastighetsägare, består dels av kommersiella lokaler för lokal
handel men även en kommunal fritidsgård samt Nya Rågsved
Folkets hus.
För att söka föreningsbidrag behöver ideella föreningar skicka in en
ansökan till förvaltningen. Det finns två typer av föreningsbidrag
enligt riktlinjerna: verksamhetsstöd och aktivitetsstöd.
Verksamhetsstöd söks senast 31 oktober och ska täcka fasta
kostnader som föreningen har som till exempel hyra, administrativa
kostnader eller mötesverksamhet. Aktivitetsstöd är till för att täcka
kostnader för evenemang eller aktiviteter som föreningen anordnar,
det stödet kan sökas två gånger per år, senast 31 oktober på hösten
och 30 april. Det finns även möjlighet att söka ett mindre
aktivitetsstöd, upp till 10 000 kr, löpande under året.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har inte möjlighet att bistå
med en lokal men uppmuntrar förslagsställarna att vara delaktiga i
det samverkansarbete som förvaltningen är i färd med att
organisera.
Bilaga
Medborgarförslag om lokal till ungdomar i Rågsved.
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