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Utred möjligheten att en lokalt förankrad aktör
får ansvara för driften av Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Cilla Hedberg om att utreda
möjligheten att en lokalt förankrad aktör får ansvara för driften av
Mötesplats Fagersjö.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Cilla Hedberg att stadsdelsnämnden
utreder möjligheten att en lokalt förankrad aktör får ansvara för
driften av Mötesplats Fagersjö, exempelvis med stöd av Folkets Hus
och Parker.
Förvaltningen har inventerat hur intresset ser ut från lokala
föreningar och aktörer. Förvaltningen gör bedömningen att det i
dagsläget inte finns en lokal aktör som kan ansvara för hela driften
och ansvara för verksamhetens utveckling. Vi stödjer dock gärna
lokala initiativ till att ha öppen social verksamhet några kvällar i
veckan. Förvaltningen lämnar gärna vidare ansvaret om en aktör
anmäler intresse för att ta ett helhetsansvar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 november 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Cilla Hedberg. Hon föreslår att nämnden utreder om
en lokalt förankrad aktör kan ta över driften av Mötesplats Fagersjö.
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Redan våren 2015 lämnade Cilla Hedberg, som företrädare för
föreningen Ett förenat Fagersjö, in ett medborgarförslag med en
önskan om levande mötesplatser i Fagersjö, där boende kunde
förenas genom olika aktiviteter och med tillgång till ett café.
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Medborgarförslagets vision var en demokratiskt föreningsdriven
verksamhet, öppen för allmänheten på ”obekväma tider” med café
och förutsättningar för spontana initiativ, men även för schemalagda
aktiviteter.
Till skillnad från vad Hedberg föreslog kom mötesplatsen när den
öppnades på försommaren 2016 att drivas i kommunal regi. Detta
har enligt förslagsställaren medfört att verksamheten inte kunnat
vara så flexibel, öppen på obekväma tider, samt bidra till det
demokratiska deltagandet och delaktigheten i demokratiska
processer i området som önskat.
Cilla Hedberg föreslår nu därför att stadsdelsnämnden utreder om
en lokalt förankrad förening kan ansvara för driften av Mötesplats
Fagersjö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 11 juni 2015 att inrätta en
försöksverksamhet i Fagersjö för ökat demokratiskt deltagande och
inflytande samt samhällsservice i stadsdelen Fagersjö.
Mötesplats Fagersjö öppnade våren 2016 i en tidigare
industrifastighet på Havsörnsgränd 6-8, centralt belägen i Fagersjö.
Under perioden mars–maj 2016 genomförde stadsdelsnämnden en
medborgarbudget om 400 000 kronor, där invånarna fick lämna
förslag på verksamhetens innehåll och röstade fram ett antal
aktiviteter. Medborgarbudgeten fick ett stort intresse bland
invånarna i Fagersjö, 56 förslag lämnades in och 227 personer
röstade. Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes ett antal
välbesökta sociala aktiviteter under kvällstid.
Under hösten 2017 avtog intresset och föreningen Ett förenat
Fagersjö provade därför att två eftermiddagar i veckan bedriva café
och erbjuda läxhjälp. Förvaltningen bistod med Mötesplatslokalen
och hobbymaterial, datorer och annonsering. Föreningen upphörde
med verksamheten i september 2018 då antalet besökare var lågt.
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Stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen genomförde en
förstudie med hjälp av extern konsult under senare delen av 2017,
med syftet att utreda behov, förutsättningar och medborgarnas
delaktighet i en mötesplats och ett lokalt kulturhus i Fagersjö.
Förstudien föreslog att det skulle inrättas ett kommunalt drivet
kulturhus och café, med stora möjligheter för delaktighet och
inflytande för Fagersjöborna.
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Förvaltningen genomförde samtidigt med förstudien dialoger och
sammanställde tidigare dialoger om Fagersjöbornas önskemål om
aktivitetsutbud och utveckling av Mötesplats Fagersjö. Möjlighet att
boka lokaler för enskilda sammankomster och för studieverksamhet,
samt lokal för dans och musik var de frågor som efterfrågades mest.
Förvaltningen presenterade resultatet av förstudien och dialogerna
för nämnden den 12 april 2018. Tjänsteutlåtandet innehöll bland
annat förslag om hur mötesplatsen i Fagersjö kunde utvecklas.
Förslaget gick i korthet ut på att det finns potential att utveckla
mötesplatsen, men att det krävs en resurs som driver
verksamhetsutvecklingen och lockar olika aktörer för att genomföra
evenemang.
Vid halvårsskiftet 2018 tillsatte förvaltningen en halvtidsresurs med
uppdraget att samordna utvecklingen av mötesplatsen med en
”anpassad ambitionsnivå” och ”lokal förankring” som centrala
ledord.
Huset och lokalerna har därefter kontinuerligt reparerats och
verksamhetsanpassats. Bland annat har en tidigare förrådslokal
gjorts om till en danslokal som klarar kraven för professionell dans.
Mötesplats Fagersjö idag
Från att lokalerna i princip stod outnyttjade i början av 2018 har
förvaltningens verksamheter och flera lokala föreningar och
fristående aktörer flyttat in i huset. Under 2018-2019 har bland
annat en lokal musikskola och en romsk förening haft sina
verksamheter i mötesplatsen. Två konstnärer, varav en lokal, har
bland annat haft målarstuga med barn och ungdomar och även haft
vernissager i danslokalen. En grupp seniorer har hobbysnickeri.
En grupp tonårstjejer har haft tjejkvällar med bak och matlagning.
Förskolorna i Fagersjö har inrättat ett förskole bibliotek inom
Mötesplatsen.
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Mötesplatsen har besökare och nyttjas av personer med olika åldrar
och bakgrund, gammal som ung, kvinnor och män från världens alla
hörn som möts i huset och som ofta utbyter erfarenheter.
Förvaltningen bedömer att verksamhetens utbud och inriktning väl
möter målet om en jämställd mötesplats.
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Lokalen har under hösten 2019 varit fullbokad dagtid måndag till
fredag enligt nedan.
Måndag

Öppen seniorverksamhet

Tisdag

Mötesplats för romer och
språkcafé för nyanlända
Öppen seniorverksamhet
Stadsdelsmammor och öppen
förskola för nyanlända
Öppen seniorverksamhet

Onsdag
Torsdag
Fredag

Danslokalen har varit bokad samtliga dagar i veckan av
Kulturskolan, sex dansgrupper och en budoförening.
Café och öppen verksamhet på kvällstid
Efter att föreningen Ett förenat Fagersjö upphörde med sitt café och
demokratiarbete i september 2018 har intresset från det lokala
föreningslivet att anordna verksamhet på mötesplatsen varit lågt.
En grupp ungdomar har haft café och matlagning vid fyra tillfällen
under 2019 och enskilda Fagersjöbor har vid ett tiotal tillfällen
bokat lokalen för privata sammankomster. Lokala föreningar och en
politisk förening har bokat lokalen vid enstaka tillfällen.
Lokalerna har haft säkerhets- och arbetsmiljöproblem vilket under
vissa perioder under 2018-2019 begränsat tillgängligheten.
Dessa problem är till största del åtgärdade och samtliga lokaler
förutom snickeriet är nu bokningsbara.
Flera studieförbund är intresserade av att boka snickeriet för
studiecirkelverksamhet under 2020. Danslokalen är bokad samtliga
dagar i veckan under våren 2020 av åtta dansgrupper, och
ytterligare ett par dansgrupper har visat intresse att förlägga sin
verksamhet till danslokalen.
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Lokala föreningslivets roll
Förvaltningen ser mycket positivt på medborgarförslaget som syftar
till att möjliggöra för det lokala civilsamhället att engagera sig i
stadsdelen Fagersjös sociala och demokratiska utveckling.
Förvaltningen är också positiv till att annan aktör tar över driften av
mötesplats Fagersjö.
Cilla Hedberg föreslår att lokala föreningar med stöd av exempelvis
Folkets Hus och Parker tar över driften av Mötesplats Fagersjö. För
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detta krävs att lokala aktörer går ihop och bildar en lokal Folkets
husförening.
Förvaltningen har sedan 2018, och särskilt under hösten 2019, haft
dialoger med det lokala föreningslivet om hur intresset och behovet
ser ut gällande att ta över ansvaret för drift och utveckling av
mötesplatsen samt använda den för egna verksamheter. Ingen av de
aktörer förvaltningen haft kontakt med säger sig i dagsläget ha
intresse eller resurser att för närvarande ta över driften av
verksamheten och ansvaret för mötesplatsens utveckling.
Förvaltningen lämnar gärna vidare ansvaret om en aktör anmäler
intresse för att ta ett helhetsansvar.
Det finns intresse från en grupp föräldrar att ha öppen läxläsning en
eftermiddag i veckan, samt från lokala kulturaktiva personer att
under någon kväll i veckan ha öppet hus och bedriva café.
Förvaltningen gör bedömningen att vi kan stödja dessa två
intressegrupper att ha verksamhet ett par kvällar i veckan under
våren 2020.
För att öka tillgängligheten av lokalerna har förvaltningen tecknat
ett samarbetsavtal med en lokal förening som genomför viss tillsyn
och skötsel av lokalerna under helger.
Förvaltningen avser att fortsättningsvis under våren 2020 bjuda in
föreningar och lokala intressenter i Fagersjö till öppna
diskussionsforum. Utgångspunkten är hur mötesplatsen kan
vidareutvecklas till en arena för lokalt medinflytande och hur
föreningslivet kan medverka till att mötesplatsen är en mer öppen
verksamhet på kvällstid.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
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Bilaga
Medborgarförslaget

Sara Wrethed
Avdelningschef
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