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Om valdebatten
Dialogforum Hallunda-Norsborg anordnade den 29 augusti en valdebatt där
alla partier i kommunfullmäktige fanns representerade, förutom Tullingepartiet. Följande företrädare deltog:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel Melki (S), vice ordförande i kommunstyrelsen
Mats Einarson (V), gruppledare och kommunalråd
Ali Khalil (Mp), gruppledare och Vice ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Dag Ahlse (C), ledamot i styrelsen för Centerpartiet i Botkyrka
Yngve R K Jönsson (M)
Ove Lavin (L)
Yusuf Aydin (KD), gruppledare
Östen Granberg (SD), gruppledare

Upplägget för kvällen var följande:
Frågorna till panelen togs fram utifrån input från Hallunda-Norsborgsbor som
sommarens feriearbetare hade samlat upp genom att prata med personer i området.
• Varje politiker fick fyra minuter på sig för att tala om vilka frågor under den kommande fyraårsperioden de tyckte var viktigast för utvecklingen av Hallunda-Norsborg.
• Politikerna fick sedan kommentera de frågor som kom från boende i
området på följande teman: Skola, Segregation, Kriminalitet, Välfärd
• Politikerna debatterade fritt utifrån vad de ville lyfta särskilt
• Möjlighet för publiken att ställa frågor
• Avslutande ord från partierna

Kort sammanfattning av debatten och frågorna från
publiken
De frågorna som dominerade bland politikerna var trygghetsfrågor, skolans
roll, minskad segregation genom blandad bebyggelse och centrumutveckling.
Även hur föreningslivet kan stödjas på olika sätt nämndes av politikerna.
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Bland publikens frågor (tre frågor) kom det upp ämnen som fritidsverksamhet
och fritidsledare, verksamhet för unga vuxna och hur man kan hjälpa människor att komma ur kriminalitet.

Vad fokuserade partierna på i debatten?
Socialdemokraterna fokuserar på skolfrågan, trygghet och vikten av att utveckla Norsborg och Hallunda centrum. De vill att de skolor som har störst utmaningar ska få mest pengar. De lyfter också att de hjälper centrumägarna att
utvecklas och att de har renoverat många parker och förskolor.
Centerpartiet fokuserar på vikten av att stötta föreningsliv och uppmuntra till
meningsfulla fritidsaktiviteter, de vill även bygga fler och olika typer av bostäder, skapa bättre belysning utomhus och få fler nyanlända in i arbete.
Vänsterpartiet lyfter vikten av jämlikhet på grund av ökade klyftorna. De vill
fördela skolresurserna efter behov och vill se ett våldsförebyggande arbete i
skolorna. De vill även se fler hyresrätter i området och utveckla Norsborgs
centrum.
Kristdemokraterna fokuserar på vikten av familjens roll i samhället. De pratar
om bostadsutveckling och vill att man som individ ska kunna utvecklas i området genom att exempelvis kunna köpa sin egen bostad. Precis som Centerpartiet lyfter de vikten av att stötta föreningslivet. De vill även se fler poliser och
utveckla Hallunda och Norsborgs centrum.
Miljöpartiet fokuserar på klimatfrågan. De vill bygga bostäder i trä och införa
solceller. Även Miljöpartiet lyfter vikten av att bygga olika typer av bostäder.
De pratar även om föreningslivet och vill se fler Idéburna offentliga partnerskap mellan den offentliga och den idéburna sektorn. De vill även se fler vuxna
i skolan.
Moderaterna menar att bostadssegregationen är det stora problemet. De vill ge
alla personer i norra Botkyrka förutsättningar att kunna bo kvar. De vill se ett
ökat engagemang bland föräldrar i skolan och nämner problemet med Norsborgs centrum.
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Sverigedemokraterna lyfter trygghetsfrågan, och att man måste erkänna att
problem med utanförskap finns för att kunna lösa problemen. De vill se mer
lugn och ro i klasserna, att lärarna ska återfå sin auktoritet och att stökiga elever ska få gå i ”obs-klasser”. De vill att kommunen upprättar återvändningskontor, för att hjälpa dem som vill återvända till sina hemländer.
Liberalerna vill att Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och
skolan effektiviserar sitt arbete. De menar att kostnaderna för Socialförvaltningen per invånare är högst i Botkyrka och nämner att det finns socialsekreterare i området som flyttar till Tullinge för att de inte orkar jobba kvar på grund
av avsaknad av resurser.

Publikens frågor
Fråga 1
Ni pratar om skolan som en av de viktigaste delarna för att bygga ungdomarnas framtid. Vi inom fritidsverksamheten jobbar främjande och stärkande med
individen. Inom skolan har det skjutits till resurser så att vi konkurrerar om
kompetensen. Fritidsledare halkar efter. Ska vi erbjuda den verksamhet som
förväntas så måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, precis som inom
skolan.
Socialdemokraterna: Du pekar på en grupp medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Vi började med att lyfta skolorna, och lyfta lärarlönerna. Steg två
är att stärka barnskötare i förskolan. Min förhoppning är att vi i steg tre tittar
på fritidsledare, så har vi hållit ihop hela skoldelen – det är tänket.
Vänsterpartiet: Man kan inte göra allt på en gång och det skapar denna typ av
konkurrenssituationer. Men jag tror att fritidspedagogerna ligger högt på listan.
Under förutsättning att vi har de resurser vi behöver.
Moderaterna: Man kan både sänka skatten och höja löner. För det bygger på
att man kan jobba.
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Fråga 2
Kan man inte lägga ner fritidsgårdar för vuxna, till exempel Ungdomens hus i
Fittja, och äska de pengarna till fritidsgårdar som har positiv inverkan på vårt
samhälle i norra Botkyrka?
Socialdemokraterna: Vi är många som inte är riktigt nöjda med Ungdomens
hus i Fittja. Det betyder inte att inga eftermiddagsverksamheter fungerar, det
finns många bra. Vi vill skilja på verksamheter för personer mellan 8-16 år och
de som är mellan 16-24 år. Hur kan vi förändra exempelvis Ungdomens hus att
bli mer arbetsinriktat? Det finns ett uppdrag inom kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kring det.
Kristdemokraterna: Jag sitter i Kultur- och fritidsnämnden och jag håller
med, det har lyfts upp från kultur- och fritidsförvaltningen att många av ledarna inom dessa verksamheter säger att det är sämre arbetsvillkor. Då är det
svårt att få rätt kompetens. För de som är lite äldre ska man hitta aktiviteter
som syftar till arbete och erbjuda de andra bra fritidsaktiviteter. Den äldre
gruppen har eftersatts och det behöver man titta på. Många av mötesplatserna
som nämndes har inte fungerat bra och det är en del arbete som behöver göras.
Sverigedemokraterna: Vi har lagt en motion om E-sport, en populär verksamhet för ungdomar. Ett 20-40-tal datorer kan köpas in och sättas upp på ungdomsgårdar. Det tror vi skulle hjälpa till att sysselsätta ungdomar.

Fråga 3
Ni pratar om kriminalitet och utsatthet och om förebyggande arbete. Hur ska ni
göra för att hjälpa personer i kriminalitet att komma ur den?
Liberalerna: 2010 tillsattes en statlig utredning om att återföra kriminella till
civilsamhället, så kallade sociala insatsgrupper – och samarbeta med relevanta
myndigheter. Vi har inte lyckats med det.
Vänsterpartiet: Det finns fortfarande ambitioner från Socialförvaltningen att
hjälpa till, men det kan vara svårt att rekrytera personal. Det är en svår uppgift.
Många kommer ut ur fängelset med stora skulder och då kan det vara svårt att
inte falla tillbaka in i kriminalitet. Nu stärker vi med polisresurser men vi är
alls inte klara med det.
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Centerpartiet: Superviktigt att få folk att sluta göra brott. Man bör stötta och
ta hand om organisationer som KRIS och så vidare. Man kan upprätta samarbeten med andra kommuner för att ta hand om individer som behöver komma
bort från kriminella miljöer.
Socialdemokraterna: Sysselsättning, genom praktik eller andra saker, är här
den primära delen. Det gäller att försöka få dem att sysselsätta sig med annat
än att hänga utanför centrum. Det finns flera aktörer som kan hjälpa till med
det.
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