Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
2019-12-12
Sida 5

§3
Lokal till ungdomar i Rågsved
Svar på medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendet
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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 8 november 2019.
Dnr EÅV 2019/459.
Yrkanden
Tobias Karlsson (SD) yrkar att bifall till stadsdelsförvaltningens
förslag samt att därutöver anföra
Sverigedemokraterna delar förvaltningens synpunkter och förslag.
Därutöver vill vi betona det personliga ansvaret, i synnerhet för
individer över 18 år. Vår utgångspunkt är att vuxna personer
antingen förvärvsarbetar eller vidareutbildar sig. Man har ett stort
eget ansvar att se till att man blir självförsörjande.
Sverigedemokraterna delar mammornas oro i medborgarförslaget vad
gäller parallella samhällen. Samtidigt menar vi att den personliga
individen och dess familj har ett stort eget ansvar att integrera sig i
samhället. Sverige har ett unikt föreningsliv med många fördelar.
Deltagande i någon av alla de föreningar som finns i Sverige skulle
kunna vara en bra början för individerna och dess familjer att
integrera sig och få en meningsfull fritid.
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Gustav Johansson (M) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) ställer Tobias Karlssons (SD)
yrkande mot sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med hans eget förslag.
Reservation
Tobias Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
Särskilda uttalanden
Veronica Palm m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm (Fi) lämnade ett
gemensamt särskilt uttalande:
Vi delar uppfattningen om att det behövs fler mötesplatser för unga.
Medborgarförslaget om en lokal till ungdomar i Rågsved är därför välkommet. Som
förvaltningen skriver i sitt svar förfogar inte förvaltningen inte över några egna
lokaler. Vi hoppas att förvaltningen i samverkan med centrumägaren och stadens
övriga fastighetsaktörer kan arbeta vidare för att möta behovet för att skapa
mötesplatser och träffpunkter för ungdomar i Rågsved.
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