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Skrivelse V om att låta föreningslivet ta över
Fagerlids parklek i Hökarängen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av en skrivelse från Torun Boucher,
Vänsterpartiet, om att låta föreningslivet ta över Fagerlids parklek i
Hökarängen.
Sammanfattning
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Torun Boucher,
Vänsterpartiet, att kommunstyrelsen i samråd med
fastighetsnämnden och exploateringsnämnden skyndsamt tar fram
en lösning som innebär att Hökarängens stadsdelsråd kan ta över
arrendeavtalet och ansvaret för parkleksbyggnaden i
Fagerlidsparken i Hökarängen.
Förvaltningen välkomnar att föreningar driver parkleksverksamhet.
Vi gör dock bedömningen att nämnden inte kan ge någon
ekonomisk ersättning för en ideell parkleksverksamt eftersom
nämndens egen verksamhet lades ner av ekonomiska skäl.
Förvaltningen vill också betona att byggnaden som nämns i
skrivelsen är utdömd sedan flera år tillbaka. Vår verksamhet i
parken har utgått från en annan intilliggande lokal.
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Bakgrund
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Torun Boucher,
Vänsterpartiet, att kommunstyrelsen i samråd med
fastighetsnämnden och exploateringsnämnden skyndsamt tar fram
en lösning som innebär att Hökarängens stadsdelsråd kan ta över
arrendeavtalet och ansvaret för parkleksbyggnaden i
Fagerlidsparken i Hökarängen.
Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 25
september.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningens för stadsutveckling.
Remissen i sammanfattning
I skrivelsen lyfter Boucher fram att Farsta stadsdelsnämnds beslut
om nedläggning av parkleksverksamheten i Fagerlid möttes av stora
protester. Hon redogör för det initiativ som Hökarängens
stadsdelsråd har tagit för att ta över parkleksbyggnaden och även för
föreningens kontakter med fastighetskontoret, som äger byggnaden,
och med exploateringskontoret.
Boucher vill förhindra en rivning av byggnaden och istället
möjliggöra en lösning där Hökarängens stadsdelsråd ”bekostar en
upprustning och fortsatt förvaltning samt verksamhet i parkleken
genom samarbete med lokala företag, skolaktörer och föreningar i
området”.
Boucher föreslår ”att kommunstyrelsen i samråd med
fastighetsnämnden och exploateringsnämnden skyndsamt tar fram
en lösning som innebär att Hökarängens stadsdelsråd kan ta över
arrendeavtalet och ansvaret för parkleksbyggnaden i
Fagerlidsparken”.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar ideella initiativ och har inget emot att
föreningar driver parkleksverksamhet. Vi har stort förtroende för
Hökarängens stadsdelsråd som är en positiv kraft inom
civilsamhället i stadsdelen.
Det var av ekonomiska skäl som nämnden beslutade om
nedläggning av parkleken i Fagerlid. Förvaltningen gör därför
bedömningen att nämnden inte kan ge någon ekonomisk ersättning
för en ideell parkleksverksamt.
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Förvaltningen vill betona att den aktuella byggnaden som nämns i
skrivelsen är utdömd sedan flera år tillbaka. Vår verksamhet i
parken har utgått från en annan intilliggande lokal, Morris på
Cigarrvägen 16. I Morris och i parken utanför kommer
förvaltningen att fortsätta bedriva öppen förskola samt fritidsgård
för högstadiebarn.
Förvaltningen ser inga relevanta jämställdhetsaspekter i detta
ärende.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
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