Rullande handlingsprogram för områdesgruppen i Fittja 2010
Referent: Parvaneh Sharafi
Långsiktiga handlingsvägar
Det områdesbaserade arbetet i Fittja fokuserar på barn och ungdomar. Vi
har en bra kännedom om barn och ungdomarnas situation och vilka brister
och möjligheter som finns för att skapa en meningsfull uppväxtmiljö för
barn och ungdomar i Fittja. Det finns redan ett nätverk mellan aktörer som
arbetar med ungdomar och detta nätverk fungerar utmärkt och snabbt när
det dyker upp en krisartad eller akut situation. . Vi saknade dock långsiktig
och mer strategisk samverkan och därför gav områdesgruppen ett tydligt
uppdrag till nätverksgruppen att hitta och samordna den strategiska
samverkan. Fr.o.m. sommaren 2007 har gruppen samordnat och
presenterat ett gemensamt program inför varje skollov. Nätverksgruppen
har också fått mandat att handlägga alla projektansökningar som gäller
barn och ungdomsverksamheter inom ramen partnerskapspengar. Det har
bidragit till att samverkan, samordning och anpassning av aktiviteterna för
barn o ungdomarna har blivit lättare. Händelserna under hösten visade oss
att relationen mellan polisen , ungdomar och fritidsgårdar är mycket sårbar
och det saknas en gemensam arbetsform. Nätverksgruppen behöver titta
närmare på förutsättningar för ett gott samarbete och utveckling av
samverkan i syfte att motverka oroligheter och att verka för utveckling av
arbetet med ungdomar. Syftet är att tillsammans med berörda parter göra
en övergripande nulägesanalys i syfte att eftersöka generella styrkor och
svagheter i samarbete och samverkan, samt behov av vidare analyser. För
att lyckas med uppdraget har vi anlitat en extern konsult. Under vår
terminen kommer nätverksgruppen jobba mest med detta uppdrag och
konsulten redovisar resultatet till områdesgruppen i maj månad.
Under hösten 2008 och våren 2009 skickade Samhällsbyggnadsnämnden
ut ett förslag till ett planprogram ”Framtid Fittja” för samråd. Genom
utställningen Fittja Forward har förslaget visats för allmänheten i Fittjas
centrumbyggnad. Med den som underlag förde områdesgruppen dialog
med ca 150 invånarna för att ta del av deras synpunkter på programmet.

Programmet har i stora drag bemöts positivt av deltagarna. Att kommunen
vill satsa på Fittja genom att förverkliga möjligheterna stämmer väl med
deltagarnas önskan. De flesta av deltagarna trivs i Fittja och planerar sin
framtid där.
När det gäller utvecklingsområdena påpekar de flesta deltagarna de här
punkterna:

•
•
•
•
•

Fittja Äng är redan en av de viktigaste mötesplatser för fittjaborna .
De är mycket stolta över sin Äng och vill behålla den gröna parken
men samtidigt en uppfräschning av parken är nödvändig
Miljön, en renare och vackrare miljö önskas
Bostäder, att bygga nya bostäder både bostadsrätter och samtidigt
äldre och studentbostäder står på dagordningen men parallellt krävs
upprustning av de befintliga bostäderna
Centrum, ett centrum med ett bättre utbud både när det gäller den
offentliga och kommersiella servicen
Verksamheter för barn o ungdomar ska även finnas i framtiden. De
nuvarande verksamheterna fungerar bra men kan utvecklas bättre
och utgå från behovet. T.ex. Ungdomens Hus kan hjälpa ungdomar
att komma in i arbetsmarknaden

Deltagarna lyfter vikten av att arbeta aktivt för att motarbeta den dåliga och
orättvisa bilden som media ger av Fittja till omvärlden. De påpekar också
segregationen som ett negativ fenomen som inte kan försvinna via den
fysiska planeringen. En mer omfattande planering som innefattar de sociala
och ekonomiska faktorer behövs.
För att kunna besvara befolknings förväntningar och använda de senaste
positiva trender i Fittja till en långsiktig stabilitet vill områdesgruppen
arbeta med ett utvecklingsprogram som inte bara erbjuder bostäder och god
kommunal service utan ett område som utvecklas som helhet där
befolkningen kan växa och frigöra sina livschanser.
Områdesgruppen har identifierat tre områden som har stor vikt för
utveckling av Fittja och vi vill arbeta mer långsiktigt o strategiskt under de
närmaste åren:
Ungdomar och deras framtid, utbildning och arbete
Fittjas identitet/marknadsföring, bilden hos boende och omvärldens bild
av Fittja.
Trygghet för boende
Mål och åtagande
Åtagande Ettårsplan 2010 - Kommunövergripande mål
Medborgaren i centrum
Önskvärt resultat

Utfall Utfall utfall
2007 2008 2009
Botkyrka är en bra kommun att bo,
leva och verka i

Mål
2010

1 a) År 2010 ska minst 94 % av 91 %
invånarna uppleva att Botkyrka är en
bra kommun att bo, leva och verka

94 %

93 %

92 %

i.(KF)
År 2010 ska minst 92 % av invånarna 90 %
i Fittja uppleva att Botkyrka är en bra
kommun att bo, leva och verka i.

90 %

87 %

92 %

Beskrivning av åtagande:
• Utveckla BoCenter: Botkyrkabyggen i samarbete med områdesgruppen
och föreningar har startat ett Bo center på Krögarvägen 4. Just nu pågår
olika studiecirklar och aktiviteter som bedrivs av föreningar som
erbjuder aktiviteter till sina medlemmar. Det finns en ambition att
utveckla Bocenter till en träfflokal till allmänheten som kombinerar
föreningsperspektiv med områdesperspektiv. ( ansvarig Josef Lantz
botkyrkabyggen)
• Områdesgruppen ska delta i och påverka den fysiska planeringen av
Fittja ( Nybyggnation på Ängsskolans tomt, Parken på Fittja Äng,
Konstgräsplan, Botkyrkabyggens vision för Fittja, ombyggnation av
centrum)
• Familjfestivalen som äger rum på Fittja Äng den första helgen i juni ska
användas för att fortstärka Fittjas identitet. Festivalen arrangeras av
föreningslivet med bidrag från områdesgruppen, bostadsbolagen o
kultur o fritidsförvaltningen. Områdesgruppen i dialog med
föreningsrådet ska ha en aktivare roll både i planering och deltagande av
festivalen .
• Ha en informationsstrategi för marknadsföring av de
positiva förändringarna som sker i området bland
befolkningen via de olika infokanalerna.
• Involvera föreningslivet i områdesgruppens arbete
genom att erbjuda det att delta i arbeten med Fittjas
identitet/marknadsföring och trygghet för boende
• Residence Botkyrka – ateljéprogram för konstnärer i
Botkyrka
Residence Botkyrka är ett projekt som arbetar
med konst och stadsförnyelse på ett sätt som är specifikt
anpassat för området. Arbetet är förlagt till Fittja men
metoderna kan tillämpas på all stadsförnyelse. Man
kommer att använda konst och konstnärer för att bidra
till förnyelsen av miljonprogrammen. Det ävergripande
syftet är att skapa hemkänsla och stolthet över sin
hembygd. Ambitionerna är att använda ett långsiktigt
arbetssätt som involverar människor. Detta är
förutsättningen för att lyckas med en hållbar
stadsutveckling som botkyrkaborna är stolta över.
Kofnämnden samarbetar med
samhällsbyggnadsnämnden och Mångkulturellt Centrum
kring ett antal aktiviteter. Fler aktörer har del i projektet
som Botkyrkabyggen, det statliga ateljéprogrammet
IASPIS mfl. Det handlar om att starta ett ateljéprogram
för konstnärer som arbetar platsspecifikt och med ett
uttalat hållbarhetsperspektiv, att arbeta

kulturpedagogiskt med barn, unga och vuxna,
att arrangera öppna seminarier, att hålla större
symposium med internationella gäster samt att skapa en
antologi på nätet som gestaltar det framtida Fittja i ett
hållbart perspektiv.

Önskvärt resultat

Utfall Utfall utfall
Botkyrka är en trygg kommun att 2007 2008 2009
bo, leva och verka i

Mål
2010

1 b) År 2010 ska minst 86 % av 81 %
invånarna uppleva att det är tryggt i
deras närområde.(KF)

86 %

84 %

86 %

År 2010 ska minst 90 % av invånarna 85 %
i Fittja uppleva att det är tryggt i
deras närområde.

89 %

77 %

90 %

Beskrivning av åtagande:
• Att involvera befolkningen för att skapa trygghet och att skapa mera
glädje i vardagen samt att lyfta fram det positiva. Inför år 2010 ska vi:
1. Besöka föreningar och andra mötesplatser som finns för att ha en
dialog om tryggheten
2. Kvinnoprojektet, koppla det till trygghetsarbetet
3. Skapa ”Event” i Fittja ex Konsert på torget
4. Miljöveckan v. 17
5. Vård o omsorg med områdesgruppens stöd ska undersöka behovet av en
mötesplats för äldre

•

•

•

•

Lugna Gatan/nattvandring: någon ledare och
juniorvärdar patrullerar 2 kvällar i veckan. De har
samarbete med Ungdomens Hus, skolorna, Fittja
Pulsen, Fiske föreningen och bostadsbolagen
Lugna Gatan Trainee Fittja: Under skollovsveckor och
helger timanställda ungdomar som är mellan 18-21 år
och involvera dem i trygghets främjandearbete och
samtidigt skapa möjlighet för dem att få anställning i
Lugna Gatans ordinarie verksamhet. Det finns en del
arbetslösa ungdomar som har tidigare varit med Lugna
Gatans juniorverksamhet och som idag är mellan 18-21
år. De har kompetens för att bidra till trygghets
främjandearbete men p.g.a. låg konjunkturen och deras
låga ålder har de svårt att komma in i arbetslivet.
Trygghetsnummer: Botkyrkabyggen i samarbete med
Lugna gatan har erbjudit fittjaborna att kunna ringa till
ett trygghetsnummer om de önskar ha någon som följer
dem hem t.ex. från tunnelbanan på kvällen.
Via samarbete mellan olika aktörer ska det finnas
gemensamma program inför höstlov, jullov, sportlov,
påsklov och sommarlov.

Önskvärt resultat
Invånarna
kommunen

kan

påverka

Utfall Utfall utfall
i 2007 2008 2009

Mål
2010

2. År 2010 ska minst 67 % av 56 %
invånarna uppleva att de har
inflytande över den kommunala
verksamhet de berörs av.(KF)

61 %

61 %

67 %

År 2010 ska minst 68 % av invånarna 57 %
i Fittja uppleva att de har inflytande
över den kommunala verksamhet de
berörs av

67 %

57 %

68 %

Beskrivning av åtagande:
Medborgardialogen: Under våren 2010 ska representanter
från områdesgruppen besöka minst 8 arenor för att i dialog
med medborgarna få kunskap om deras egna idéer och
frågor för att utveckla Fittja.
Demokrativeckan: Områdesgruppen deltar aktivt i
kommunens arrangemang under demokrativeckan. I
samarbete med föreningsliv ska allmänhetens bjudas till
olika aktiviteter och förläsningar
Föreningsråd: I nuläge är 22 föreningar medlemmar i
föreningsrådet. Föreningsrådet har skapat gemensamma
forum genom olika utbildningar och olika kulturella och
samhälliga arrangemang för att föreningar mötas och
samarbeta med varandra.
BoCenter har redan redovisat under målet 10
Hallå vakna: Eleverna i Tallidsskolan ger ut tidningen
Hallå vakna (6 nummer per läsår). ”Världens bästa tidning”,
säger eleverna själva. Hallå vakna är elevernas tidning och
här skrivs om allt möjligt; om det som sker i skolan, Fittja,
Sverige liksom runt om i världen.
www.Fittja.nu: är ett projekt som syftar till att skapa en
arena där de unga ställer frågorna, tolkar svaren, formulerar
tankarna, anger färdriktningen in i vuxenlivet.
De unga säger att de vill ge omvärlden motbilder av Fittja –
sina egna uppfattningar.

Mål 5: Botkyrkaborna mår bra och har en god hälsa

Mätbart mål som ska uppnås under Utfall Utfall Mål
perioden
2007 2008 2009

Mål
2010

5 a) Under perioden 2008-2013 ska 39,6
hälsan förbättras i Botkyrka uttryckt dagar
som att ohälsotalet 1 minskar. Mål
2010 34 dagar

36,7
dagar

38
dagar

34
dagar

År 2010 ska hälsan förbättras i Fittja 46.1
uttrycket som att ohälsotalet minskar dagar
till 40 dagar

42,6
dagar

47
dagar

40
dagar

Beskrivning av åtagande:
•

•

En vecka i Hälsans tecken. Under 2010 planeras
gemensamma aktiviteter med hälsan i fokus under en
vecka. På olika arenor i området kommer aktiviteter att
pågå. Tills nu har det varit mycket fokus på barn o
ungdomars och den fysiska hälsan. Vi ska utöka vår
fokus med äldreperspektiv och psykisk ohälsa
De flesta åtagande som har redovisat under mål 1 a, 1 b och 2

Unga och äldre i fokus
Mål 6: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor i
Botkyrka
Mätbara mål som ska uppnås under Utfall Utfall Utfall Mål
perioden
2006 2008 2009 2010
6 a) Minst86 % av ungdomar i 86 %
åldrarna 10-19 år ska år 2010 uppleva
att de har en bra fritid.

82%

89 %

86 %

Minst 84 % av Fittjas ungdomar i
åldrarna 10-19 år ska år 2010
uppleva att de har en bra fritid

81/83

89 %

84 %

6 b) 74 av föräldrarna till barn i
åldern 1-10 år ska år 2010 anse att
Botkyrka är en bra kommun att växa
upp i.

72 %

73 %

74 %

69 % av föräldrarna till barn i åldern
1-10 år i Fittja ska år 2010 uppleva
att botkyrka är en bra kommun att
växa upp i

67 %

59 %

69 %

Beskrivning av åtagande:

•
•

•

Via samarbete mellan olika aktörer ska det finnas gemensamma
program inför höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov
Botkyrka byggen har i samarbete med norra Botkyrkas
Fiskeförening startat fritidsverksamhet i lokalen Boden på
Värdshusvägen. Verksamheten vänder sig främst till barn mellan
fem och tolv år och är öppen
Biokvällar, I ett samarbete mellan Lugna gatan, Fittja Pulsen och
Fittjaskolan erbjuds ungdomar gratis biokvällar i Fittjaskolan. En
ledare med en grupp ”Lugna Gatan Juniorer ”ansvarar för
ordningen i Fittjaskolan medan den andra gruppen patrullerar runt
om i Fittja och eventuellt upplyste om biokvällen. Denna aktivitet är
mycket uppskattad av ungdomarna, ca 70-100 personer var med i
varje tillfälle

Önskvärt resultat
Bruket av alkohol bland barn och
ungdomar minskar

Utfall Utfall Mål
2006 2008 2010

3. Andelen ungdomar i årskurs 9 som 42 %
inte dricker alkohol ska öka till ? % år
2010. (KF)

44 %

Att behålla den höga andelen 59 %
ungdomar i årskurs 9 som inte dricker
alkohol i Fittja

67 %

67 %

Beskrivning av åtagande:
•
•

Följa dokumentet ”Övergripande alkohol- och drogpolicy för alla barn
och ungdomsverksamheter i Botkyrka kommun”
De flesta åtagande som har redovisat under mål 1 b

