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Ettårsplan 2010, Områdesgruppen i Tullinge
Referent: Björn Adelly, områdesutvecklare Tullinge.
Områdesgruppens utveckling av arbetsformer.
Vi ska fortsätta med:

•
•

Vara en liten grupp som jobbar med strategiska frågor
Använda oss av varandras kompetens

Vi ska sluta med:

•
•
•

att dubbelarbeta
behandla fel frågor
att sätta mål utan att ha resultatet från medborgarenkäten

Vi ska börja med

•
•
•

Utveckla arbetet med undergrupper
Utnyttja områdegruppen i ordinarie förvaltningsarbete
Reflektera om mötet efter varje möte

Åtagande Ettårsplan 2009
Kommunövergripande mål
Medborgaren i centrum

Mål 1: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i
Önskvärt resultat
1 a) År 2011 ska minst 95 % av
invånarna uppleva att Botkyrka är en
bra kommun att bo, leva och verka i.
Lokalt mål och utfall

Mål
2006

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

92 %

90 %

93 %

91%

93 %

93%

93 %

93 %

92%

93%

96%

93%

97 %

92 %

Beskrivning av åtagande:
• Alla de åtaganden som redovisas under målen 1b, 2, 5 och 6.
• Tema tillgängligt 2010

Önskvärt resultat

Mål
2006

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

1 b) År 2011 ska minst 85 % av
invånarna uppleva att det är tryggt i
deras närområde. ·
Lokalt mål och utfall

78 %

81 %

79 %
·

81%

81 %

86%

81 %

84 %

90 %

91%

94%

92 %

96%

95 %

Beskrivning av åtagande:
• Nattvandrarna ska få fortsatt stöd av DOS, BUF, och SOC.
Särskilt de ungdomar som nu har börjat nattvandra –
Nattfalkarna. Ansvarig SOC. Samarbete mellan DOS, BUF,
SOC och Nattvandrarföreningen.
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•

Anordna dialoger om framtidsfrågor i området i samband med
arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för ett hållbart
Tullinge. Samarbete mellan alla i områdesgruppen. Ansvarig
SBF.

•

Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS

Mål 2: Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen
Önskvärt resultat

Mål
2006

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

2 a) År 2011 ska minst 66 % av
invånarna uppleva att de kan vara med
och påverka i kommunala frågor som
intresserar dem.

62 %
·

58 %

66 %
·

56%

62 %

61%

62 %

Lokalt mål och utfall

62 %

58 %

62%

50%

62 %

Invånarna kan påverka i kommunen

60%

53 %

Beskrivning av åtagande:
• Ordna dialoger om framtidsfrågor i området i samband med
arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för ett hållbart
Tullinge. Samarbete mellan alla i områdesgruppen. Ansvarig
DOS
•

Stötta och stimulera Ungdomsrådets arbete. Samarbete mellan
DOS, BUF, KOF. Ansvarig: DOS.

•

Stötta och stimulera Äldrerådets arbete. Samarbete mellan DOS,
VOF och KOF. Ansvarig: VOF.

•

Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS

•

Inventera mötesplatser. Ansvar DOS

Mål 5: Botkyrkaborna mår bra och har en god hälsa
Mätbart mål som ska uppnås under
perioden

Utfall
2005

Utfall
2006

5 a) Under perioden 2008-2011 ska hälsan
förbättras i Botkyrka uttryckt som att
ohälsotalet 1 minskar.

43,6
dagar

44,6
dagar

Tullinge
1

26,4

Mål
2007

Mål
2008

Mål
2009

43
dagar

38
dagar

25,4

24

Ohälsotalet beräknas genom att summera antalet dagar som personer i ett område haft sjukpenning,
förtidspension/sjukbidrag, rehabiliteringsersättning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadeersättning. Därefter
divideras summan med antalet sjukpenningförsäkrade personer.

3

Beskrivning av åtagande:
• Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS
Unga och äldre i fokus

Mål 6: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor i Botkyrka
Mätbara mål som ska uppnås under
perioden

Utfall
2006

Utfall
2005

6 a) Minst 90 % av ungdomar i åldrarna 1019 år ska år 2011 uppleva att de har en bra
fritid.
Tullinge

Mål
2007

Mål
2008

Mål
2010

86 %

87 %

89%

Inte
mätt

87 %

87%

Mål
2008

Mål
2010

82 %

82%

82 %

83%

Beskrivning av åtagande (Här finns inga utförar- och
ansvarsförvaltningar.) Kommer till nästa tertial):
•

Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS

Mätbara mål som ska uppnås under
perioden

Utfall
2005

6 b) 85 % av föräldrarna till barn i åldern 1-5
år ska år 2011 anse att Botkyrka är en bra
kommun att växa upp i.

Utfall
2006

Mål
2007

86 %

Tullinge

Beskrivning av åtagande
•

Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS

Områdesgruppens egna mål
Mätbara mål som ska uppnås under
perioden

Utfall
2004

Mål
2006

Utfall
2006

Mål
2008

Utfall

Mål

2008

2009

3. Andelen ungdomar i årskurs 9 som inte
dricker alkohol ska öka till 45 % år 2008.
(KF)

35 %

40 %

42 %

45 %

44%

Tullinge

24 %

30 % 30,5%

33 % 33%

?

35%
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Beskrivning av åtagande:
•

Nattvandrarna och Nattfalkarna ska få fortsatt stöd av DOS,
BUF, och SOC. Ansvarig SOC. Samarbete mellan DOS, BUF,
SOC och Nattvandrarföreningen.

•

Vara en aktiv part i arbete med ett långsiktigt
utvecklingsprogram för Tullinge. Hela områdesgruppen.
Ansvar: DOS
•

Inventera mötesplatser. Ansvar DOS

Särskilda händelser eller förhållanden i området som påverkar
områdesgruppens arbete.

I övrigt bygger lägesbeskrivningen på egna bedömningar och det
statistiska material vi har tagit fram själva – befolkningsstatistik,
polisens statistik över anmälda inbrott, polisens
Trygghetsundersökning (Medborgarundersökning).
I övrigt har områdesgruppens medlemmar och det som kommit fram
under medborgardialoger bidragit med iakttagelser och kunskaper.
Inflyttningen till Tullinge och effekterna av det är fortsatt svåra att
förutspå.
Tullinge växer. Stockholmsregionen växer. Folk från hela landet vill
flytta hit. Urbaniseringsprocessen har tagit ny fart i Sverige.
I Tullinge ligger boendekostnaderna på en rimlig nivå, så många vill
bosätta sig där. Dessutom är det nära både natur och storstad.
Mellan åren 2008 och 2013 kommer befolkningen i Tullinge att öka
med c:a 2 000 personer.
För att möta behovet så byggs det 855 bostäder under samma
period. Två tredjedelar byggs på Riksten och i Trädgårdsstaden. 142
bostäder byggas av människor som köper en hel eller delad tomt och
bygger en villa. Tullingeberg, Trädgårdsmästeritomten och Östliden
kommer att bebyggas med 165 lägenheter. Allt detta enligt
kommunens prognoser.
För ungdomar som inte är intresserade av idrott upplevs utbudet av
aktiviteter i Tullinge begränsat. En förstudie färdigställdes under
hösten vad gäller arbete med att skapa ett ”kultur-/föreningshus i
Tullinge. Det kan leda till fler aktiviteter för ungdomar. ”Huset” kan
bli en mötesplats för alla Tullingebor. Huset finns dock inte med i
kommunens fleråriga investeringsplan för åren 2009 - 2012
I KOF:s fritidsvaneundersökning framgår att det finns ett behov av
mer kulturaktiviteter som dans, sång och teater.
Tullinge fritidsgård behöver brandsäkras för fler besökare än idag
för att kunna ha disco. Parkhemsgården är populär och har nu
övergått från s k mötesplats till fritidsgård.
En upprustning av Eklidsskolans sporthall finns nu med i
flerårsplanen. Man hade avsatt 500 000:- för årlig upprustning av
kommunens utomhusbad men när det kom till Stendalsbadet så var
det stopp. Dock skrapade KOF botten på sin pengakista och satsade
150 000:- på en ny flytbrygga i sommar.
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Befolkningsökningen i Tullinge kommer att väcka behovet av ett
större bibliotek.
Iakttagelser och statistik vad gäller ungdomars alkoholvanor ger
anledning till oro. Både socialförvaltningen och skolan arbetar
målmedvetet och långsiktigt i Tullinge med förebyggande åtgärder.
Enligt osäker statistiken går det sakta framåt trots att vi inte klarade
vårt mål.
Narkotika användningen ökar i Tullinge liksom i hela Stockholms
län. I Tullinge dominerar s k partydroger.
Skolan fungerar bra i Tullinge. Genomsnittsbetygen är höga och det
finns en stor benägenhet att söka till gymnasiet och högskolor. Flera
skolor är i behov av upprustning och renovering. Gymnasiet saknar
en bra idrottshall.
Tullinge gymnasium har fler sökanden än platser. Tullinge
gymnasium marknadsför sig som en skola för kunskap och
demokrati.
Trädgårdsstadsskolan är nu full och utbyggnaden i området
fortsätter.
Andelen föräldrar som har fått sin förstavalsplacering av sina barn i
förskolan har ökat. Det är bra ur många synvinklar. Bl a nöjdare
föräldrar och förhoppningsvis minskat bilåkande. Bra för folkhälsa,
miljö och den hållbara utvecklingen.
I och med att Landsting och kommun fortfarande är samlokaliserade
så fungerar tanken med familjecentralen i Tullinge fortfarande. Det
som har hänt är att samordningstjänsten (uppdelad i två halva
tjänster) är borttagna.
En positiv utveckling för integrationen är att allt fler ungdomar från
andra delar av kommunen deltar i Tullingeföreningarnas
verksamheter.
Skolor och fritidsgårdar har många möten mellan sina verksamheter
i norra och södra Botkyrka.
Tullingegymnasiet är en integrationsbefrämjande mötesplats
eftersom den lockar till sig ungdomar från hela kommunen och
övriga Stockholmsområdet.
Andelen äldre, från 65 och uppåt, ökar med drygt 400 personer i
Tullinge mellan 2008 – 2012. Det är en 20% ökning av gruppen.
Man kan spåra en efterfrågan på anpassat boende, gärna hyresrätter
eller kooperativ. Behovet av mötesplatser kommer att öka och
trycket på anhörigvård likaså. VOF inleder nu områdesbaserat
anhörigstöd
Studieförbunden fick under 2009 riktade pengar till
cirkelverksamhet för äldre. Det har Tullingeborna tagit vara på.
Andelen Tullingeborna som upplever att de kan påverka den
kommunala verksamhet man är intresserad av har ökat med 10% enheter enligt skopundersökningen 2008.
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Dialogforum har haft stor betydelse för att bättra på siffrorna
eftersom det syns i skops undersökning att Tullingeborna framför
allt saknar kontakt med politiker.
Kommunstyrelsen har under 2008 gett
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med ett
långsiktigt utvecklingsprogram för ett hållbart Tullinge. I det
arbetet ingår också att samordna sig med framtagandet av den
fördjupade översiktsplanen för Regional kärna Flemingsberg som i
hög grad berör Tullinge.
Arbetet har haft två dialogomgångar under hösten 2008 och hösten
2009. Kommunen har fört dialog med Tullingeborna om en
nulägesbeskrivning och ett förslag till program i ett 30årsperspektiv. Förslaget går, efter eventuella ändringar (efter
dialogen, till beslut p kommunfullmäktiges aprilmöte 2010. Inför
2011 ska förvaltningar ta fram områdesbaserade åtaganden. En stor
del av områdesgruppens arbete kommer att upptas av det här.
Områdesgruppen har fungerat som en referensgrupp och haft
ansvaret för dialogen kring förslaget till utvecklingsprogram. Under
2009 ska områdesgruppen hitta sin roll i genomförandet av
utvecklingsprogrammet vilket förhoppningsvis ska synas i 2011 års
ettårsplan.
När det gäller kollektivtrafiken har fyra önskemål från
Tullingeborna tonat fram: Buss mellan Tumba och Huddinge
sjukhus via Römossevägen. Bussar som går tätare och med bättre
passning till pendeltåget upp till Tullingeberg och norra Tullinge.
En direktbuss mellan Tullinge och Hallunda. En ny ingång på
pendeltågsperrongens östra ände. Bekväm kollektivtrafik kan bidra
till minskat bilåkande. Under 2009 har inget hänt av detta blivit
verklighet.
Tullingebon pendlar gärna. Det har resulterat i fulla
infartsparkeringar och cykelställ vid pendeltågsstationen. Frågan
om infartsparkeringar kontra kollektivåkande bör diskuteras ur
hållbarhetssynvinkel. Kollektivtrafikåkandet med buss i området
har sin brister enligt de boende.
Känslan av tryggheten är, enligt kommunens
medborgarundersökning, god i området. Villainbrott och biltillgrepp
följer trenden i övriga regionen, men på en lägre nivå.
Det saknas en del mötesplatser i området. Särskilt ofta hör man
önskemål från småbarnsföräldrar om mötesplatser i form av café
och lekplatser. I år har ett café öppnats i Hamringeområdet. De nya
ägarna har fått bygglov för ett kafé i Tullinge centrum.
Förhoppningsvis hittar man en hyresgäst under 2010.
En ny lekplats byggs i Trädgårdsstadsområdet. Det finns behov av
fler lekplatser söder om järnvägen också.

