
 

VERKSAMHETSPLAN 2021 
                                              
Projekt Rågsved arbetar för ”E= Rågsved för alla!” 
Sy+et är a- bygga e- bra, nära, hållbart och utvecklande samhälle i Rågsved byggt på 
rä?gheter, ansvar, respekt, förståelse och solidaritet. De boende i Rågsved ska inbjudas a- 
vara delakCga och akCva och engagerade medborgare för a- Cllsammans bidra med det 
bästa vi har a- ge för e- bä-re samhälle för E= Rågsved för alla. 

PROJEKT RÅGSVEDS FÖRSLAG FÖR VERKSAMHET 2021 

1. FORTSÄTTA ATT UTVECKLA ETT MINI-GUIDEHUS I RÅGSVED 
SyKet med e- ”GUIDEHUSET” a- ”låsa upp” de låsta dörrar inom och mellan myndigheter, 
instanser och insCtuConer. De-a är en nödvändighet för a- samarbete mellan 
myndigheterna ska bli effekCvt och leda Cll relevanta insatser för människor i eller på väg in i 
utanförskap och utsa-het. Just här kan det civila samhället spela en avgörande roll. Under 
2019 och 2020 har vi arbetat med de-a. Ser samCdigt a- viljan Cll samarbete i huvudsak är 
muntliga lö+en I prakCken är det mycket svårare. Vi fortsä-er därför 2021 utvecklingen av e- 
”mini-guidehus” i våra lokaler i Rågsved. De som vill ansluta sig är mycket välkomna. 

2. GUIDNING 
Under 20201kommer PR a- fortsä-a och utveckla arbetet med guidningar. 
Deltagarna är i huvudsak människor som kommit Cll Sverige eller som har föräldrar som båda 
är utrikesfödda. Det gäller a- guida Cll grundläggande rä?gheter som bostad, arbete, studier 
prakCk, tandvård och sjukvård liksom familjevårdsärenden. I guidningarna ingår många olika 
myndighetskontakter, samarbete med advokater och psykoterapeuter och andra specialister. 
Ärenden som gäller uppehållsCllstånd och medborgarskap kommer också a- beaktas. 

3. TEMASAMTAL 
De uppska-ade temasamtalen fortsä-er under 2021. Inledare inbjuds och det är aktuella 
värderingsfrågor som tas upp och samtalas kring. 

4. NATTVANDRINGAR 
Under 2020 fortsä-er Na-vandringarna Cllsammans med Familjebostäder och polisen.  

5. UNGDOMSVERKSAMHET 
Vi är beredda a- delvis återuppta ungdomsverksamheten under 2021.  
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6. DOKUMENTATION 
Under 2021 kommer Projekt Rågsved a- se vilka möjligheter som finns för a- göra en 
utredning om barn och unga som omhändertas av sociala myndigheter enligt LVU. Under 
2020 har Projekt Rågsved arbetat med några ärenden som är mycket skakande. Särskilt 
socialtjänstens handläggning, okunskap och ovilja a- ta in komple-erande informaCon av 
specialister och professionella gör a- de-a är e- vikCgt område som tycks drabba många 
familjer med invandrarbakgrund. 

Genomförandet av ovanstående Verksamhetsplan för 2021 är beroende dels på situaConen 
angående COVID-19, dels på om Projekt Rågsved kan finna komple-erande finansiering. Blir 
det svårt med det senare ligger prioriteringarna vid guidning, na-vandringar och temasamtal 
fast. 

Rågsved den 17 februari 2021 

Styrelsen 
Projekt Rågsved 
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