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§ 9 
Platssamverkan Rågsved  
Åtgärdsförslag från medborgardialog Rågsved och förslag till 
fortsatt hantering 
EÅV 2021/194 
 

Beslut  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens 
tjänsteutlåtande med förslag till fortsatt hantering av 
åtgärdsförslagen från medborgardialogen i Rågsved. 
 

Sammanfattning av ärendet  
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. 
 
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. 
 

Särskilt uttalande 
Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) lämnade ett 
gemensamt särskilt uttalande: 
  



Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 

 
 

Protokoll nr 9/2021 
 

2021-08-26 

Medborgardialogen i Rågsved är viktig av flera olika anledningar 
och det stora intresset för deltagande och aktivitet runt själva 
dialogen visar att Rågsved trots utmaningarna som framkommit 
också väcker engagemang utan motsvarighet. Förslagen och 
aktiviteten visar på att det faktiskt finns tankar och idéer från 
medborgarna kring hur problem kan lösas och hur medborgarna 
kan vara en del av lösningen. 
  
Viktigt i arbetet framåt är att medborgarna fortsatt får vara 
delaktiga i beslut och frågor avseende Rågsved och framtiden. 
Förvaltningen har ett stort ansvar i att förvalta det förtroende som 
man initialt fått från deltagarna och därigenom Rågsved. Processen 
får därigenom inte antas vara slutförd eller över. Detta är inom 
ramen för Rågsved och trygghetsarbetet bara början.  
  

Ersättaryttrande 
Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom socialdemokraternas och 
vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande. 
  

Särskilt uttalande 
Tobias Karlsson (SD) lämnade ett särskilt uttalande: 
  
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förvaltningen svar. 
 
 
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. 
Under våren 2021 har det arbetats fram förslag till åtgärder som 
ska öka tryggheten i Rågsved. 
  
I form av att vår ersättare i Stadsdelsnämnden, Inge Pihlström 
(SD), också är aktiv medborgare i Vantör (där Rågsved ingår) har 
vi i Sverigedemokraterna haft insyn i medborgardialogen. Inge 
Pihlström (SD) har varit med och utformat Tema 4: ”Utemiljö och 
Centrum” där vi tillsammans tog fram tre fokusområden: 1. Helt 
rent och snyggt, 2. Gemensam utvecklingsplan för Rågsveds 
centrum, 3. Förbättra specifika otrygga platser. 
  
Vi anser att medborgardialogen har tillfört nya och bra tankar och 
idéer om hur vi kan utveckla tryggheten i Rågsved. 
 
Handlingar i ärendet 
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