


Tillsammans bygger vi en stadsdel som inspirerar invånarna  
till att delta aktivt i arbetet för alla människors lika värde.  
Vi arbetar för en gemenskap som skapar ett tryggare 
 närområde. Det gynnar alla Rågsveds invånare. 

PROJEKT RÅGSVED   
Deltar i stadsdelens öppna 

nämndsammanträden – bevakar, 
informerar och bygger relationer 

för ett RÅGSVED FÖR ALLA

PROJEKT RÅGSVED   
Inbjuder till Temasamtal i frågor som är  

betydelsefulla för människor som bor i Rågsved. 
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PROJEKT RÅGSVED   
 Samarbetar med Rådet för Religionsdialog,  

Nya Rågsveds Folkets Hus, Fastighetsföreningen, 
Trygghet Rågsved, Rågsved Community Center, 

Samhällsföreningen i Rågsved och politiker.

Nattvandring eller så kallad trygghetsvandring som  arrangeras 
av oss på projekt Rågsved med hjälp av  finansiering från olika 
fastighetsägare i närhets området. 

Ett Rågsved för alla!



DET HÄR ÄR RÅGSVED

Ur Lokalt Utvecklingsprogram för Enskede- 
Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde 
2016/17 och Musketörerna/Projekt Rågsveds 
omvärldsanalys:
 
RÅGSVED
12.000 invånare
13,5 % under medelinkomsten
Kvinnor har den lägsta medelinkomsten
 
Högsta andelen med relativ fattigdom
Högsta andelen öppen arbetslöshet
 
13,4 % av barnen lever i familjer med 
 ekonomisk utsatthet

24,1 % med utländsk härkomst

1 300 barn lever i hushåll med  
ekonomiskt bistånd
 
I Hagsätraskolan saknade 43,5 % av  
eleverna behörighet till gymnasiet.

I Bäckahagens skola 37%. Båda långt  
under övriga skolor.
 
142 unga under 20 år lever i hemlöshet  
i Enskede-Årsta-Vantör. 35 var kvinnor.
 
Endast 59 % röstade i valet 2014.  
I samband med riksdagsvalet 2018 ökade 
valdeltagandet i Rågsved med 6 %. Projekt 
Rågsved arbetade aktivt för detta.
 
Många i Rågsved känner oro
• För skadegörelse (34 %)
•	 Utsättas	för	våld	i	offentlig	miljö	(30	%)
• Utsättas för våld i hemmet (6 %)
• Utsättas för sexuella trakasserier (23 %)
• Utsättas för våldtäkt (26 %)
• Utsättas för rån (34%)

23 951 brott begicks 2016 i Enskede- 
Årsta-Vantör.

PROJEKT RÅGSVED 

PROJEKT RÅGSVED bjuder in människor med 
olika ursprung, tro och bakgrund och är 
partipolitiskt obunden. Vi ska vara ett öppet 
forum där vi samlas för att tillsammans göra 
det bästa vi kan för att Rågsved ska ligga i 
framkant - där människor i olika åldrar, olika 
livssituationer, olika bakgrund och med en 
önskan att tillsammans göra något viktigt 
och bra både för andra, för oss själva, våra 
familjer och för hela samhället.
 
PROJEKT RÅGSVED öppnar för att ha sam-
tala, diskutera gemensamma förhållnings-
sätt, samverka, samarbeta och samspela för 
och skapa en bättre livsmiljö. Här föds och 
genomförs projekt.  Grunden är att alla har 
samma rättigheter och alla har lika värde. 
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 PROJEKT RÅGSVED är en ”community” 
där vi utgår från en gemensamt formule-
rad värdegrund, där vi tillsammans gör en 
omvärldsanalys	och	där	vi	tillsammans	finner	
gemensamma förslag på löningar. Vi ställer 
upp för varandra! Vi har olik etnisk, religiös, 
politisk och kulturell bakgrund och tillhörig-
het. Vi bejakar enhet i mångfald. Vi tror att vi 
tillsammans kan bygga ett gemensamt sam-
hälle. Just för att vi är olika kan vi göra vårt 
samhälle mycket starkare och mycket bättre 
Vi bidrar, var och en, med det bästa vi har.
 
PROJEKT RÅGSVED bygger på frivilliga 
krafter och engagemang. Vi inbjuder lokala 
 föreningar, organisationer, företag, fonder 
och stiftelser och enskilda till samarbete  
och för att stödja projektet. 

PROJEKT RÅGSVED VÄNDER SIG TILL UNGA 
 vuxna, med olika etnisk bakgrund, i eller på 
väg in i utsatthet och utanförskap.
 
DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Projekt Rågsved bygger på Demokratiska 
principer. Vi deltar i stadsdelens demokrati-
förankring. 

SYFTET ÄR
Att bygga ett bra, nära, hållbart och utveck-
lande samhälle i Rågsved byggt på rättig-
heter, respekt, förståelse och solidaritet.  
Ge alla en chans att vara med och bli aktiva 
och engagerade medborgare för att tillsam-
mans bidra med det bästa för den enskilde, 
 familjen, kamrater och samhället.
 

Projekt Rågsved 
 vänder sig till
Alla som vill.  
Vi hoppas nå flera 
hundra som ingår  
i olika delprojekt.
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NATTVANDRING FÖRENINGSLIV GUIDNING

Nattvandring eller så kallad trygghetsvandring 
som arrangeras av oss på projekt Rågsved 
med	hjälp	av	finansiering	från	olika	fastig-
hetsägare i närhets området. Nattvandringen 
inriktar sig till äldre Rågsvedsbor och har som 
syfte att engagera rågsvedbor att själva aktivt 
öka tryggheten i närhetsområden samtidigt 
som vi erbjuder värdecheckar som under lättar 
vardagen för våra deltagare som främst är 
mammor med utländsk bakgrund.

Den andra sektionen av vår verksamhet är vår 
så  kallade Ungdomssektionen som inriktar sig 
till ungdomar i tidiga tonår. De får möjlig heten 
att	prova	på	att	filma	både	framför	och		bakom	
kameran, prova på att starta ett klädmärke 
och andra idéer som de  själva kan bidra med. 
Meningen med denna verksamhet är att kunna 
erbjuda ungdomar i Rågsved möjligheten att 
prova på saker och ting som vanligtvis inte är 
möjliga i närområdet. 

Syftet med detta arbete är att förebygga att 
 ungdomar hamnar i utanförskap på grund av 
brist på möjligheter och aktiviteter.

Den sista sektionen av vår verksamhet är 
vårt så kallade föreningsliv. Denna sektion 
har i  syfte att sammankoppla och bygga 
broar  mellan andra  föreningar i rågsved 
samtidigt som projekt rågsved blir en del av 
 föreningslivet i rågsved. Det menas alltså att vi 
medverkar i aktiviteter som inte nödvändigtvis 
behövs drivas av oss själva. Som  exempelvis 
Rågsvedsdagen	eller		valborgsfirandet.	

Vi	har	flera	olika	samarbetspartners	så	som	
 Rågsveds samhällsförening, Musketörerna  
från Rågsved och Rågsved islamic center  
(s.k Rågsveds moskén).

Projekt Rågsved i samarbete med Muske-
törerna guidar människor – som är på väg  
in i, är i eller varit i utanförskap – in i sam-
hället igen. Ofta börjar guidningen hos 
socialförvalt ningen. Många möten och många 
telefonsamtal behövs för att deltagaren ska 
få kontakt och kunna påbörja den svåra och 
 komplicerade resan tillbaka in igen. 

Det är lätt att falla igenom välfärdssamhällets 
alltmer grovmaskiga skyddsnät. Vägen tillbaka 
är obegripligt svår och tung. För att klara 
 denna resa behöver man ha en guide.

ÅRSMÖTE

STYRELSE

UNGDOMSSEKTION

ORGANISATION
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SKATTEVERKET

ELBOLAG
FÖRVALTNINGSRÄTTEN

ARBETSFÖRMEDLINGEN

BANKEN

BANKEN

BOLAGSVERKET

BOLAGSVERKET

FASTIGHETSÄGARE/HYRESVÄRDAR

FASTIGHETSÄGARE/
HYRESVÄRDAR

KYRKA OCH FÖRSAMLINGAR

KYRKA OCH FÖRSAMLINGAR

FÖRSÄKRINGSBOLAG

FÖRSÄKRINGSBOLAG

PENSIONSMYNDIGHETEN

PENSIONSMYNDIGHETEN

RADIOTJÄNST

RADIOTJÄNST

TINGSRÄTTEN

TINGSRÄTTEN

TRANSPORTSTYRELSEN

TRANSPORTSTYRELSEN

FÖRENINGAR

FÖRENINGAR
PSYKIATRIN

ARBETSFÖRMEDLINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

JURIDISKT STÖD

JURIDISKT STÖD

ERSÄTTNINGS-
NÄMNDEN

ERSÄTTNINGS-
NÄMNDEN

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN

FOND-
ANSÖKNINGAR

FONDANSÖKNINGAR

PSYKIATRIN FÖRSÄKRINGSKASSAN

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ELBOLAG

POLISEN

POLISEN

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

SOCIALFÖRVALTNINGENKRONOFOGDEN BOSTADSFÖRMEDLINGEN

BOSTADSFÖRMEDLINGEN

KRIMINALVÅRDEN

KRIMINALVÅRDEN

SKATTEVERKET

KRONOFOGDEN

Personbevis

Intyg 

Ansöka om tidsfrist Familjerättsärenden

Skuldsanering

Överklagan

Avregistrera 

Beställa

Anmälan om förtur Intyg från Radiotjänst 

Inskrivning CV

Skaffa 
konto

Ansöka om 
aktivitetsstöd

Mottagnings-
gruppen

Frivård 

Samarbete över gränserna

Livscoaching

Sorg-
bearbetning

Ansöka

Deklarationer

Missbruk
och beroende

Avstyra vräkning

Söka

Stöd för 
ansökningar 
till fonder

Pass och ID

Ansöka
om körkort

Intyg

Obefintlighetsregistret

Ansöka

Stöd vid överklagan

Överklaga

Beroendevård

Ansökan till stiftelser och fonder
Öppenvårds-
mottagningen 

Beställa

Söka

Ekonomiskt stöd
och rådgivning

Beställa

Tvångsvård

Stöd före och 
under rättegång

ASI
Stöd till inlagor

Guide till 
advokatstöd

Jobb-Torget 

Kontoutdrag 

Legitimation

Anmäla

Kulturupplevelser

Pensionsansökan

Jobb-Torget 
Resurs

Kvinnojouren, 
Quinnokulan, 
Convictus/Bryggan

Du ska söka 20 
jobb varje månad

Behandlings-
hem 

Förturs- eller 
träningslägenhet 

Ansöka

Korttidsboende

Inskrivning

Lekmannaövervakare

Ansöka

Försörjningsstöd 

Bistånd

Stöldanmäla 

Avregistrera

Substitions

Utarbeta avbetalningsplan

Stöd till 
bouppteckning

Stöd till
överklaganden

Avstyrning av vräkning

Bouppteckningsärenden

Ansökningar angående 
Stulen barndom

Utanförskapskarta
 Musketörerna/Projekt Rågsveds ”Utanförskaps karta” visar på ett pedagogiskt sätt svårigheterna och utmaningarna i att guida människor som är i eller varit i utanföskap in i samhället igen. Det är många stationer som 
ska passeras för att en deltagare ska kunna komma till baka och delta som fullvärdig medborgare i samhället. Med de rättigheter och skyldigheter det innebär utifrån sina  förutsättningar. Det är en svår och komplicerad 
process. Utan stöd och hjälp är det nästan omöjligt.
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Ideella engagerade förbereder  
deltagares ärenden (situation, behov  
och  dokumentation)
 
Relevanta myndigheter, instanser och 
 institutioner samlas till samråd, samverkan 
och samarbete för att gemensamt göra EN 
handlingsplan på stöd, tid- och resursplan för 
deltagaren tillsammans med guiderna
 
Den enskilde slipper kastas mellan olika 
myndigheter, instanser och institutioner. 
 
Handläggningen av samhällets stöd blir mer 
effektivt,	samlat	och	ekonomiskt.	Det		minskar	
mänskligt lidande för deltagaren, familjen 
och omgivningen.

GUIDEHUS

Guidehuset – återvinner 
människor och ger  delaktighet, 
inflytande och  demokratisk 
 utveckling

Det bästa av erfarenheterna och kunskaperna från många års konkret, praktiskt och direkt 
arbete med människor i utsatthet och utanförskap samlas i ett GUIDEHUS.
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Projekt Rågsved bjöd in barn och 
unga under 18 år att rösta i EU- valet  
i  samband med Rågsveds dagen den 
18 maj 2019. 130 barn röstade.

 I Rågsved  
ökade val- 

deltagandet  
med 6 %
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PROJEKT RÅGSVED  
är ett unikt experiment för att bygga ett 
Rågsved för alla!

Uppdraget är att samla alla goda krafter på 
ett ställe och se till att de som behöver stöd 
och guidning får det. Med samlade kunska-
per och erfarenheter hittar Projekt Rågsved 
förslag och öppnar möjligheter och återer-
övrar rättigheter för människor som hamnat 
i utanförskap så att de kan ta ansvar och bli 
engagerade medborgare.

PROJEKT RÅGSVED  
Förslaget är att öppna ett Guidehus där allt 
finns	under	ett	tak:	myndigheter,	institutioner,	
företag och civila samhället för att tillsam-
mans integrera människor som är i eller på 
väg in i utanförskap och mobilisera det stöd 
som den enskilde behöver på ett och samma 
ställe.	Kostnadseffektivt,	inget	dubbelar	bete,	
inga stuprör. Administrationen blir till för 
människan – inte tvärtom.

EN MÄNNISKA, EN STATION, EN PLAN.
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FÖR MER INFORMATION
info@projektragsved.com

Ordförande: Ahmed Kifah Fawzy, 073-686 05 52, Kassör: Brouk Worku , Sekreterare: Evelina Fredriksson. 
Organisationsguider från Musketörerna i Rågsved: Michaela Sjögren Cronstedt, Åke Sjönnebring

Lokalen finns i Rågsved på Askersundsgatan 2.

Besök oss gärna på Facebook & Instagram: ”Projekt Rågsved”, hemsidan: www.projektragsved.com


