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Rullande handlingsplan för Tumba områdesgrupp 2011
Områdesgruppen I Tumba har beslutat att under 2011 huvudsakligen verka
utifrån följande handlingsvägar:
•
•
•
•
•

Den fysiska miljön.
Mobilisering av föräldrar för att öka tryggheten och stötta barn och
ungdomar.
Bilden av samhället.
Meningsfulla fritidsverksamheter för barn och ungdomar.
Åtgärder för att lindra verkningarna av ungdomsarbetslöshet.

Områdesgruppen har dessutom bestämt att upprätta en dialog med politikerna
i dialogforum och att framöver delta aktivare i dialogen med medborgarna.
Tumba är till sin yta och befolkning kommunens största område. Det är också
väldigt komplext och detta har föranlett områdesgruppen att besluta att kraftsamla sina insatser i Tuna och Storvreten utan att för den skull negligera händelser och trender i övriga delar av Tumba.
.

Åtagande handlingsplan 2011

Beskrivning av åtagande uppdelade på förvaltningar, övriga aktörer
samt områdesgruppen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Iordningsställande av strandpromenad vid dagvattenanläggning vid Hamringe
Omgestaltning av Tunaparken
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Kultur och fritidsförvaltningen
Arbetet med organiserad spontanidrott kommer att fortsätta under 2011. Erfarenheterna från Alby och Storvreten kommer förhoppningsvis att kunna spridas till även andra
områden. Förhoppningsvis kommer verksamheten delta i ett erfarenhetsutbyte inom
ramen för ett EU-samarbete om social inkludering genom idrott.
Skate/BMX-park 2,0 mkr Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen skapar
vi en park centralt i Tumba.
Vi ska påbörja projektering av konstgräsplan vid Broängen.
Utveckla fritidsgårdarna så att man i större utsträckning når flickor
Under 2010 har vi genomfört en jämställdhetsundersökning på samtliga nio fritidsgårdar. Resultatet av analysen kommer att användas för att ge samtliga medarbetare en
utbildning i hur man skapar en jämställd verksamhet. I ett samarbete med tre andra
kommuner planerar vi genomföra jämställdhetsprojekt som inkluderar både fritidsledare och ungdomar.
Utbildningsförvaltningen
Ett omfattande arbete med att utveckla Storvretsskolans inre verksamheter har inletts. Till stöd för
detta arbete behövs ett lokalt engagemang för att stärka Storvretsskolans roll i lokalsamhället. Vid
årsskiftet 2010/11 öppnas Malmsjö nya skola, så att de elever som under byggtiden har varit lokaliserade på Storvretskolan, flyttar in i sin nya skola.
Lokalanvändningen ska ses över med siktet inställt både på att skapa bra lärmiljöer och ett övrigt
nyttjande som kan ge positiva effekter för utvecklingen i närområdet.
Den öppna fritidsverksamheten för 10-12-åringar behöver ses över. I samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen ska vi undersöka vilka förutsättningarna är för att höja ambitionerna när det
gäller tillgång och kvalitet på verksamheten, för att därefter utarbeta förslag till förbättringar.
Socialförvaltningen
I samverkan med polisen startar utredningscentrum i södra Botkyrka för unga gärningsmän. Genom
att agera samlat motverkar vi att unga etablerar en kriminell identitet och riskerar utanförskap.
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För personer som är 65 år och äldre, har ett missbruk eller beroende och behov av omvårdnad, samverkar vuxenenheten med vård- och omsorgsförvaltningen i vissa fall, bland annat genom att en
nyöppnad avdelning på ett särskilt boende, Silverkronan, är avsett för denna målgrupp. Under 2011
kommer vi att utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen kring denna grupp
Starta föräldrautbildningar i samverkan med utbildningsförvaltningen.
Botkyrkabyggen
10 stycken områdesvandringar inom Botkyrkabyggens bostadsområden kommer att
företas under året. För att kunna åtgärda brister som upptäcks vid vandringarna så har
man anslagit 100 000 kronor för varje vandring.
Mer omfattande åtgärder tas in i det planerade underhållet som under 2011 förfogar
över 200 miljoner.
Man kommer att delta i den nationella städveckan vecka 17.
Det kommer att ske en inventering av kvarterslokaler och man kommer att rusta upp en
lokal under året.
Antalet kompis-bo lägenheter kommer att öka.
På miljösidan kommer man att delta i ett Eu-projekt som avser individuell mätning av
el, vatten och värme så att de boende kan påverka sina kostnader.
Serviceförvaltningen
Se till att information om områdesgruppens arbete och om aktiviteter i området finns
på Tumba medborgarkontor och kommunens hemsida.
Medborgarkontoren har fått digitala anslagstavlor som är ett bra komplement till affischer och pappersmaterial. Under året skall personalen uppmuntra områdesgruppens
aktörer att utnyttja mediet.
Områdesgruppen
Försöka få igång uthålliga föräldravandringar i minst två av områdets skolor.
Stödja Tumbafestivalen 2011 och bidra till att den utvecklas.
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Stödja festivalen ”Rock poängen” 2011
Stödja projektet Drive in idrott.
Verka för att hitta en lösning för de äldre ungdomarnas fritidsgårdssituation.
Se till att ännu fler aktörer drar nytta av den digitala anslagstavlan i centrum.
Fortsätta dialogen med Tumbas och Grödinges dialogforum.

.

Uppföljningsansvarig för respektive aktör:
barn- och ungdomsförvaltningen
socialförvaltningen
kultur- och fritidsförvaltningen
botkyrkabyggen
samhällsbyggnadsförvaltningen
serviceförvaltningen
områdesgruppen

Irene Blom
Laila Hulten
Ann-Kristin Andersson
Jan Erik Sandh
John Staberg
Ann Hagelstedt
John Rawley

Områdesgruppen skall, i allt utvecklingsarbete, särskilt uppmärksamma demokratifrågor. Det åligger
områdesutvecklaren och medborgarkontoret ett särskilt ansvar att utveckla dialogen inom Tumba området.
Ovanstående utgör ramarna för områdesgruppens arbete under nästa år. Gruppen förbehåller sig rätten
att, vid behov, ändra åtagande och vidta andra åtgärder än här beskrivna.
För Tumba områdesgrupp
John Rawley, områdesutvecklare

