Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling

Handläggare
Thomas Kultti
Telefon: 0850819101

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/391
Sida 1 (3)
2020-09-04

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-10-22

Bygg träffpunkter utomhus för umgänge i
coronatider
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Lennart Persson
om att bygga träffpunkter utomhus för umgänge i coronatider.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att
stadsdelsnämnden ska anlägga två träffpunkter utomhus i Fagersjö,
för att underlätta umgänge i coronatider.
Förvaltningen ser positivt på förslaget men menar att behovet är
tillgodosett genom att den typ av träffpunkter redan finns i den
nybyggda parken Måsen. Det finns även en liten torgyta vid
Mötesplats Fagersjös entré som idag används som träffpunkt för
seniorer. Platsen kan utvecklas vidare för att användas för både
spontan och organiserad samvaro.
Då förvaltningen bedömer att behovet av träffpunkter utomhus
redan är tillgodosett i Fagersjö föreslår förvaltningen att nämnden
avslår medborgarförslaget.
Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 augusti fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från
Lennart Persson. Persson föreslår att stadsdelsnämnden anlägger två
träffpunkter utomhus i Fagersjö för att underlätta umgänge i
coronatider.
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Förslagsställaren beskriver att seniora personer inte längre kan
träffas inomhus och att det inte finns några lämpliga platser
utomhus i Fagersjö, där områdets invånare kan träffa vänner och
bryta social isolering. Han menar att kommunen har ett ansvar att
motverka social isolering och efterlyser en diskussion om hur den
sociala isoleringen kan brytas.

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2020/391
Sida 2 (3)

Persson pekar på att Fagersjö är uppdelat i två områden, ett
hyreshusområde och ett villaområde, så det är bra med en träffpunkt
inom respektive område.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser mycket positivt på att det finns mötesplatser för
alla invånare och inte minst för Farstas seniora invånare.
Den nya parken Måsen i Fagersjö, som öppnade i mitten av juni i
år, har byggts så att alla invånare, oavsett kön och åldrar, ska finna
en plats där. Ett syfte med parken är att göra platsen tillgänglig och
erbjuda olika aktiviteter, bland annat med boule, utegym och lugna
platser.
I parken finns en särskild och tillgänglig plats för social samvaro
med bänkar och bord, en grill och ett tak som skydd. Taket är
genomskinligt.
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Strax intill parken Måsen ligger Mötesplats Fagersjö på
Havsörnsgränd 6-8. Mötesplatsen har öppen seniorverksamhet tre
dagar i veckan. Under rådande pandemi är verksamheten förlagd
utomhus.
Vid entrén till mötesplatsen finns en liten torgyta, en plats som
används som samlingspunkt av seniorer, inför exempelvis
gemensamma promenader. Platsen är tillgänglig och erbjuder en
trevlig avgränsad och inbjudande yta, som delvis täcks av ett tak
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som skydd mot regn. Det finns tillgång till bord, stolar och en grill.
Inne på mötesplatsen finns bland annat toalett, kök och ett lekrum
för barn.

Här ser förvaltningen en intressant möjlighet att tillsammans med
Fagersjös seniorer diskutera hur platsen kan utvecklas vidare som
en trevlig träffpunkt utomhus.
Förvaltningen bedömer att ovan beskrivna platser väl täcker
behovet av träffpunkter utomhus och möjliggör för seniora personer
att ha umgänge med vänner och anhöriga utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningen bedömer att ärendet inte har någon specifik
jämställdhetspåverkan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avslår
medborgarförslaget.
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