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Medborgarförslag - Internet till dator i Flottens
träfflokal
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Veronica Starck
Avdelningschef

Sammanfattning
Deltagare på Flottens träfflokal har lämnat ett önskemål om internet
till datorn. Flotten riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Den
som vill kan besöka Flotten.
Förvaltningen tycker att det är ett bra förslag och har ordnat med
internet och en ny dator.

Bakgrund
Deltagare från Flottens träffpunktsverksamhet inom socialpsykiatrin
har lämnat ett medborgarförslag.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Social omsorg vuxen i samverkan med
Stadsmiljö och lokaler.
Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Social omsorg vuxen
Slakthusplan BA
Box 81
121 22 Stockholm
08-14 644
08- 508 14 000
Sandra.odenberg@stockholm.se
Start.stockholm

Ärendet
I medborgarförslag daterat 2021-02-04 från deltagare från Flottens
träffpunktsverksamhet framkommer att Flotten har saknat
internetuppkoppling under två år. Deltagarna beskriver att en
internetuppkoppling är en förutsättning för delaktighet i
samhällslivet.
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I tillägg till medborgarförslaget daterat 2021-02-25 framgår att det
finns en oro hos deltagarna på Flotten till följd av att avtalet för
verksamhetens lokal löper ut den 30 september 2021. Oron handlar
främst om en farhåga att verksamheten ska stänga i samband med
att avtalet löper ut. Deltagarna beskriver att en eventuell stängning
av Flotten skulle innebära negativa konsekvenser både för individen
och ge negativa ekonomiska påföljder för stadsdelsnämnden.
Synpunkter och förslag

Internetuppkoppling på Flotten
Förvaltningen delar deltagarnas uppfattning om att tillgången till
internet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället.
Att erbjuda internet på träffpunktsverksamheten är även ett sätt att
förebygga digitalt utanförskap. Förvaltningen har därför ordnat med
en lösning för internetuppkoppling till Flottens
träffpunktsverksamhet. En beställning har även gjorts av en ny dator
till verksamheten.

Lokal för Flotten
Förvaltningen håller på att leta efter ny lokal för verksamheten
Flotten, Hjälmarsvägen 28.
Nuvarande avtal gäller till den 30 september 2021, därefter är det
möjligt att förlänga avtalet fram tills vi ha en ny lokal för
verksamheten.
Verksamheten kommer inte att stå utan lokal.
Innan året är slut ska det finnas en ny lokal för verksamheten
Flotten.

Bilagor
1. Medborgarförslag - förslag om internet till dator i Flottens
träfflokal i socialpsykiatrin.
2. Kompletterande tillägg till medborgarförslag om internet till
träfflokalen Flotten.
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