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Bättre organisation på Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Lennart Persson om en bättre
organisation på Mötesplats Fagersjö.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att
stadsdelsnämnden bör se över organisationen vid Mötesplats
Fagersjö. Som skäl anger han att det är många verksamheter som
ryms i lokalerna och att det inte finns någon ansvarig man kan
vända sig till.
Förvaltningen bedömer att samtliga verksamheter och dess besökare
har möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med ansvariga
för verksamheterna. Det är även lätt att lämna synpunkter och
påverka verksamhetens utbud. För att möta förslagsställarens
önskemål kommer Mötesplats Fagersjö att anslå vilka verksamheter
som finns i lokalerna, vid vilka tider och hur man når ansvariga. En
gång per år kommer alla besökare att bjudas in till ett husråd, där vi
diskuterar önskemål och synpunkter på mötesplatsens utveckling.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Lennart Persson. Lennart Persson föreslår att
stadsdelsnämnden bör se över organisationen vid Mötesplats
Fagersjö. Som skäl anger han att det är många verksamheter som
ryms i lokalerna och att det inte finns någon ansvarig man kan
vända sig till. Lennart hänvisar till att när den tidigare
seniorverksamheten 49:an fanns så kunde den ansvariga chefen
besöka verksamheten och prata med seniorerna.
Aktuell situation
Idag finns det på Mötesplats Fagersjö förutom seniorverksamheten
– som har öppen verksamhet på måndagar, onsdagar och fredagar –
även stadsdelsmammor med besök av nyanlända kvinnor, romsk
träffpunkt på tisdagar, samhällsvägledning för nyanlända på
tisdagar, Farsta arbetslag, öppen förskola och fritidsverksamhet för
barn och ungdomar. Dessutom används lokalerna av externa
föreningar, exempelvis Romsk syförening, konstnärsateljé med
barn, Kulturskolan, en budoförening samt fyra dansgrupper.
Dessa verksamheter organiseras inom olika avdelningar och enheter
vid förvaltningen. Samordning och ansvar för lokalerna och driften
sköts av avdelningen för stadsutveckling. Samordnaren
sammankallar regelbundet till husmöten för samtliga verksamheter.
Enheten för arbete, integration och bistånd vid avdelningen för
individ- och familjeomsorg har en husvärdinna som arbetar med
lokalernas miljö och tar emot besökare.
Huset är under kontinuerlig utveckling när det gäller vilka
verksamheter som bedrivs där. Förvaltningen arbetar bland annat
för att möjliggöra för lokala föreningar att få en hemvist i lokalerna.
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Under de senaste två åren då verksamheter har flyttat in i huset har
det funnits problem med arbetsmiljöfrågor eftersom huset rent
tekniskt är i dåligt skick. Till exempel konstaterades vid en
brandöversyn att utrymningsvägen inte var godkänd. Förvaltningen
fick därför bygga om en ingång. Dessutom gick dörren vid
huvudentrén sönder och ingången belades med nyttjandeförbud av
fastighetsägaren.
Sammanfattningsvis har Mötesplats Fagersjö haft ett flertal
utmaningar som har drabbat verksamheterna och besökare.
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Verksamhet för seniorer
Seniorverksamhetens besökare signalerade efter sommaren 2019 att
lokalerna hade brister och inte var ändamålsenliga. Verksamhetens
samordnare och aktivitetsansvarig sammankallade till ett möte i
slutet av augusti, där besökarnas önskemål diskuterades och
protokollfördes. Vissa av synpunkterna kunde åtgärdas omgående
och vissa frågor, till exempel den om en egen lokal för
seniorverksamheten, fick skjutas på framtiden.
I oktober genomförde seniorverksamheten en utvärdering av flytten
från den tidigare lokalen 49:an på Ejdervägen 49.
Sammanfattningsvis visar resultatet att seniorverksamheten idag har
fler besökare och att programutbudet har ökat.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för att nuvarande organisation och
ansvarsfördelning kan tyckas oklar för utomstående. Vi bedömer
dock att samtliga verksamheter och deras besökare enkelt kan
komma i kontakt med ansvariga och även har goda möjligheter att
lämna synpunkter och påverka utbudet. Förvaltningen har en tydlig
ambition att än mer utveckla de olika verksamheternas innehåll för
att attrahera fler besökare och så att mötesplatsen erbjuder ett brett
utbud av sociala aktiviteter.
För att möta förslagsställarens önskemål kommer Mötesplats
Fagersjö att anslå vilka verksamheter som finns i lokalerna, på vilka
tider och hur man kommer i kontakt med ansvariga. En gång per år
kommer alla besökare att bjudas in till ett husråd, där vi diskuterar
önskemål och synpunkter på husets utveckling.
Den öppna seniorverksamheten lockar fler kvinnor än män, men
andel män ökar. Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget inte
påverkar jämställdhetsaspekter i verksamheten.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Farsta stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget

Sara Wrethed
Avdelningschef

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör
Sara Wrethed, Avdelningschef

Datum
2020-01-17
2020-01-15

