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Utbildningsnämnden

Dialogforum – Drömmar och förebilder i Fittja (UF/2017:8)
Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Fittja
dialogforum den 14 november 2017.
Sammanfattning

Fittja dialogforum bjöd in till ett öppet möte för att lyssna in och informera sig
om läget när det gäller ungdomars drömmar och förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina
drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag, exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna.
Dialogforum ställde en fråga till utbildningsnämnden om hur Botkyrka kommun kan stötta Studieverkstan så att den blir en varaktig verksamhet i Fittja.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till studieverkstans verksamhet. Verksamheter utanför skoltid hör till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att det finns befintliga forum för
läxhjälp i Botkyrka som kan vara föremål för samarbete med Studieverkstan.
En förening har möjlighet att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner
har möjlighet att söka pengar från kreativa fonden i Botkyrka kommun.
Om dialogforum

Dialogforum är ett lokalt diskussionsforum där förtroendevalda politiker möter
kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt
för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum (KF
2015-11-26 § 176).
Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas dagordningar samt ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp
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frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Beskrivning av ärendet

Fittja dialogforum bjöd den 14 november 2017 in till ett öppet möte för att
lyssna in och informera sig om läget när det gäller ungdomars drömmar och
förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade både kring vad som krävs för att unga
ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag. Några berättade att ideella krafter kan känna sig bortglömda av kommunen. Flera ungdomar sa att det
behöver finns fler typer av aktiviteter för ungdomar i Fittja, t ex dans och
gymnastik. Det kan vara svårt för unga att åka till andra stadsdelar för aktiviteter på kvällarna.
Dialogforumets förslag på åtgärder
Bland förslagen till åtgärder framtogs det att befintliga goda förebilder i Fittja
borde lyftas fram mer, exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna.
Fokus borde aktivt läggas på att uppmärksamma de verksamheter och personer
som driver Fittja framåt, för att undvika att inte bara problem lyfts. Det lyftes
även önskemål om att det behövs större satsningar på alternativa fritidsaktiviteter som dans, skateboard och gymnastik.
Kraftigare åtgärder mot trakasserier i skolorna, information till ungdomar om
aktuella samhällsfrågor, ett formaliserat forum för att samla ungdomarna i
Fittja och mer resurser till Studieverkstan var andra frågor som lyftes på dialogforumet.
Studieverkstan – en brygga mellan skola och fritid
Ezdin Duran och Prem Huq har tidigare varit engagerade i läxhjälp och har nu
skapat en ideellt driven studieverkstad som äger rum varje onsdag kl. 16-18 i
lärcentret i Fittjaskolan. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt under hösten 2017, där syftet är att skapa en mötesarena för ungdomar och lokala förebilder. För att kunna garantera långsiktighet i verksamheten efterfrågar studieverkstan stöd från kommunen.
Fråga ställd till utbildningsnämnden

I minnesanteckningarna har dialogforumet framfört följande fråga till utbildningsnämnden: ”Hur kan kommunen, i dialog med initiativtagarna, stötta studieverkstaden så att det blir en varaktig verksamhet i Fittja?”
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Utbildningsförvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen
daterad 2017-11-30, som utbildningsnämndens svar på frågan.
Utbildningsnämndens svar på fråga
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till studieverkstans verksamhet som
syftar till att skapa band mellan ungdomar och lokala förebilder i Fittja, med
studier som anledning till att mötas.
Utbildningsnämnden har i första hand ett utbildningsuppdrag, där nämnden
inom ramen för skolans utbildning arbetar med allt som finns relaterat till läroplanen: det vill säga värdegrund och ämnesstudier. All verksamhet som är placerad utanför skoltid ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Utbildningsförvaltningens samarbete med socialförvaltningen inom ramen för
Kraftsamling är en möjlighet till stöd för studieverksamheten i Fittja.1 Kraftsamlingen startade år 2011 med fokus på de barn och unga som behöver stöd
för att klara skolan och/eller de som riskerar att behöva externt stöd genom en
placering utanför hemmet. Kraftsamlings målgrupp är barn och unga i åldern 0
- 20 år som är folkbokförda i Botkyrka och går i Botkyrkas kommunala skolor.
Trygghet och studiero är även ett prioriterat målområde i utbildningsnämndens
mål och budget 2018.2
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Botkyrka kommun har läxhjälp i olika omfattning och i olika perioder på
kommunens fritidsklubbar och fritidsgårdar. Kommunens befintliga forum för
läxhjälp kan därmed kontaktas för ett samarbete med syfte att utöka läxhjälpen
i kommunen. Inom ramen för de befintliga läxhjälpsforumen finns dock inga
ytterligare ekonomiska resurser att tillgå.

1

Botkyrka kommun. Kraftsamlings styrdokument. (2016). Hämtad 2018-01-04 från:
https://www.botkyrka.se/download/18.7c08de1b15bcc0441e5ac67/1493904875799/Kraftsamli
ngs%20styrdokument.pdf
2
Botkyrka kommun. Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021. (2017). Hämtad 201801-04 från:
https://www.botkyrka.se/download/18.5dfe41bc15f529c70f994a4f/1511345160002/(KF%20ut
skick)%20M%C3%A5l%20och%20budget%202018%20med%20plan%202019-2021.pdf
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En förening har möjlighet att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner
har möjlighet att söka pengar från kreativa fonden. Kreativa fonden startades år
2013 av Botkyrka kommun i syfte att möjliggöra och synliggöra egna idéer
och initiativ hos Botkyrkabor och andra aktörer. Fonden vänder sig till projekt
som är kulturellt eller kreativt nyskapande, är bra för Botkyrkaborna och platsen Botkyrka samt leder till nya samarbeten.
MVP – ett våldsförebyggande program riktat till ungdomar
I samarbete med socialtjänst och polis arbetar även utbildningsförvaltningen
med MVP (Mentors in Violence Prevention) – ett våldsförebyggande program
riktat till ungdomar. Upplägget går ut på att äldre elever får en ledarutbildning
och agerar förebilder för yngre elever genom att hålla i workshops på skolorna.
Programmet finns i ett antal skolor i Botkyrka kommun, och om intresse finns i
Fittjaskolan finns det möjlighet att inkludera Fittjaskolan i det programmet.
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Bilaga 1 - Minnesanteckningar från Fittja dialogforum 2017-11-14
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