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Svar till Alby Dialogforum 2016-12-01 – Albys kvinnor på arbetsmarknaden
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2017:14 till Charlotte Rydberg som svar på synpunkt
ställda vid Alby Dialogforum 2016-12-01
Sammanfattning

Alby Dialogforum 2016-12-01 om Albys kvinnor på arbetsmarknaden kom
med en synpunkt till kultur- och fritidsnämnden:
Med mer resurser skulle Albys Hjärta kunna vara öppet hela dagen och
användas mer.
Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågan och förslaget i sin tjänsteskrivelse KOF/2017:14 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kulturoch fritidsnämndens svar till Albys Dialogforum 2016-12-01.

Beskrivning av ärendet

Alby Dialogforum 2016-12-01 hade temat möjligheter och hinder för kvinnor i Alby att komma in i och utvecklas inom arbetslivet. Mötet arrangerades i samarbete med Botkyrka kvinnoverksamhet och Föräldraföreningen
för barn och ungdom i Botkyrka med särskilt inbjudna tjänstemän från
Jobbcenter och Socialförvaltningen i Botkyrka.
Bristande utbildning och språkkunskaper, ohälsa, svårigheter att navigera
mellan olika system lyftes fram som vanliga hinder för kvinnor på arbetsmarknaden. Ett antal förslag som kan bidra till att möta dessa utmaningar
diskuterades, som till exempel SFI för föräldralediga, en lotsfunktion för
enklare ärenden och att Jobbcenter ska finnas på plats någon dag i veckan i
Alby.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 615 14 / Sms·0730 29 89 91 · E-post ann-christine.andersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-16

Dialogforum riktade följande synpunkt till kultur- och fritidsnämnden:
-Med mer resurser skulle Albys Hjärta kunna vara öppet hela dagen och
användas mer.
Förvaltningens svar:
Albys Hjärta är ett aktivitetshus för alla åldrar som drivs av Botkyrka kommun. I huset finns Albys fritidsklubb/fritidsgård för åldrarna 10-12 år respektive 13-16 år som drivs av ABF. Vidare finns en mötesplats för unga
vuxna, Grunden, för åldern 16-22 år som drivs av Botkyrka kommun. Dessa
två verksamheter har öppet 6 dagar/veckan i ett tidsspann mellan kl.1322/23.
Det är dock meningen att man ska kunna utnyttja lokalerna alla dagar i veckan i tidsspannet mellan kl.08.00-22.00. Man kan som förening/grupp boka
lokaler kostnadsfritt under detta tidsspann. Man erhåller en lånenyckel och
föreningen/gruppen får själva ta ansvar för lokalen. Man får instruktioner av
husvärden och det hela bygger på ett delat ansvarstagande. Vi har tyvärr inte
möjlighet att bemanna Albys Hjärta under alla timmar då det skulle bli för
kostsamt. I dagsläget är lokalerna uthyrda till olika föreningar/grupper som
bedriver sin verksamhet på dagtid då vi inte har bemanning på plats.
Vid utvärdering av systemet kan man konstatera att det fungerar relativt bra
och vi upplever att det finns en hög tillgänglighet att utnyttja lokalerna i Albys Hjärta. Tilläggas bör också att det är fullt möjligt att som kommunal
verksamhet förlägga sin verksamhet i Albys Hjärta under olika tider på dygnet. Detta har prövats vid flera tillfällen och har fungerat mycket bra.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar denna tjänsteskrivelse som förvaltningens svar till Albys Dialogforum om Albys kvinnor på arbetsmarknaden 2016-12-01.
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