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Sammanfattning
En skrivelse har lämnats in med frågor om mellanstadieverksamhet
i Rågdalens och Rågsveds fritidsgård.
Frågorna rör mellanstadieverksamhet som förvaltningen idag
bedriver åt Rågsvedsskolan och Snösätraskolan. Ett avtal har
tecknats med dessa skolor där de betalar förvaltningen för fortsatt
drift av mellanstadieverksamhet under höstterminen 2019. Under
hösten 2019 kommer en långsiktig lösning att tas fram med
utbildningsförvaltningen.
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Bakgrund/ Ärendet
Rana Nasrindotter m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm
(Fi) har 2019-03-17 lämnat en skrivelse till Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd med frågor om mellanstadieverksamheten i
Rågdalens parklek och Rågsveds fritidsgård. Frågorna är följande:
1. Hur har responsen från utbildningsförvaltningen varit?
2. Hur kommer mellanstadieverksamheten i Rågsved se ut
framöver?
3. Har en konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys gjorts
på kommande förändringar och hur ser de
konsekvensanalyserna ut?
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Kultur, fritid och demokrati.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedriver mellanstadieverksamhet åt Rågsvedsskolan
och Snösätraskolan. Förvaltningen har fört en dialog med rektorerna
från bägge skolor och ett avtal har tecknats som innebär att
mellanstadieverksamheten fortsätter att bedrivas av förvaltningen
under höstterminen 2019. Verksamheten bekostas genom en ökad
finansiering från skolorna med 150 000 kr per termin och skola.
Under hösten 2019 ska en långsiktig lösning tas fram mellan
förvaltningen och utbildningsförvaltningen.
En risk- och konsekvensanalys har inte genomförts eftersom ett
avtal har tecknats för verksamheten att fortsätta under 2019.
Förvaltningen bedömer det som angeläget att hitta en långsiktig
lösning då driften av mellanstadieverksamheten medför
samverkansmöjligheter med skolor och vårdnadshavare som är
viktiga komponenter för ett framgångsrikt förebyggande arbete.
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