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Mottagare

Kultur och Fritidsnämnden
Socialnämnden
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden

Synpunkter på förslag om nytt fokus i verksamheten för unga
vuxna
Bakgrund
Detta är synpunkter och frågor som kom in på informationsmöte 8 januari
2019 på Albys hjärta. På mötet deltog 30 personer. Vissa frågor kunde besvaras på mötet, men andra blir medskick i fortsatta arbetet. Synpunkterna och frågorna ska publiceras på Botkyrka kommuns hemsida.
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Hur ska ni prata med ungdomarna på kvällstid om inte ungdomarna kan
komma hit?
Det är viktigt att ta in målgruppen väldigt tidigt i arbetet framåt. Att involvera målgruppen i processen.
Använd ungdomar för att nå ungdomar.
Vara kreativ i sin marknadsföring
Albyledarna ska jobba kvar. Deras närvaro har hjälpt oss. Vi kan lita på dem
och det känns tryggt. De är trygga och de får oss att känna oss viktiga.
Finns en risk att de ungdomar som bara vill umgås slutar komma hit.
Ungdomsgrupp som håller aktiviteter.
Oro över vad som ska bli den nya mötesplatsen.
Aktiviteter både under dagtid och kvällstid. Med tanke på att alla inte kan gå
när det är sent (mörkt).
Hålla aktiviteter där alla känner sig välkomna.
Har ni tänkt på om allaktivitetshusen skulle kunna bli ett folkets hus istället?
Nu kan man komma hit och prata med alla som är här. Det är mer frihet nu
än om man går på en schemalagd aktivitet. Det är viktigt att ni tänker på det.
Det finns folk från olika länder som kommer hit, de får nya vänner här och lär
sig svenska genom att kommunicera med de som är här. Vad ska de göra när
mötesplatserna stängs ner?
Jag tycker ni borde behålla grunden för att många ungdomar brukar vara där
på sin fritid och om dem inte kan vara där så kommer de att vara i centrum
och det kommer inte att vara bra.
Gå runt och söka upp ungdomarna i området.
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Att olika ungdomsorganisationer/ föreningar ska kunna boka lokalerna kostnadsfritt till att ha sina möten/träffar.
Referensgrupp av ungdomar i planeringen av allaktivitetshuset.
Samarbeta med ungdomsorganisationer för att nå så många ungdomar som
möjligt.
Samma sak som nu, annars kommer alla att vara i centrum och ta en dålig
väg. Hit kan man komma för att få hjälp med det man behöver.
En varm och mysig plats.
Hur lång tid kommer det att ta innan de nya aktiviteterna börjar?
Kommer det att bli ett glapp från det att unga vuxna läggs ner till dess att
nya aktiviteterna börjar?
Det känns som att man lägger mycket ansvar på föreningslivet. Kommer det
att funka med dessa ”osynliga” mötesplatser (mötesplatser i hemmet, skolgårdarna), kommer man att nå ut till ungdomarna på detta sätt?
Hur många aktiviteter kommer ni att leda och vilka kommer föreningarna
leda? Hur kommer fördelningen att se ut?
Kommer man att få betala för de nya aktiviteterna?
Hur vet man vilka aktiviteter som man ska gå på vilken tid?
Skapa en hemsida med ett schema där man själv kan boka rum, studio eller
danssal. Skapa ett system där man får en kod i samband med bokningen så
att man komma in i lokalen.
Kommer man kunna boka tex dansstudion eller kan får man bara komma på
alla aktiviteter.
Extra lektioner: ”Lär dig mer om Sverige i lagar, samhälle, politik, historia,
vilka möjligheter man har.” På så vis blir man mer inspirerad. Det är också
viktigt att var du befinner dig. Jag tror att det kommer att vara våldspreventivt.
Fler aktiviteter med estetisk inriktning.
Karate.
Fler tävlingar.
Konserter.
Specialundervisning i hur man ska agera ifall man ser ett brott, blir attackerad eller hotad.
Specialundervisning för tjejer
Dans studio-stay
Video editor- för att skapa dansvideo, - för att skapa musikvideo, -professionell video grapher (gratis)
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Sång coach (gratis)
Manager för influencers och för ungdomar som vill utvecklas
Festival Makers (vet inte vad översättningen till svenska blir)
Samma sak som det är i lokalerna nu
Studio
Gym
Bönerum
Läxhjälp som kan hålls av ungdomar
CV hjälp
Hjälp med jobbsökande.
Komma hit och träna.
Café
Plats där man kan sätta sig, köpa dricka, äts någonting, prata med någon,
träffa nya människor. Grunden skelettet här.
Det ska finnas utrymme för att umgås.
Ledarskapsutbildningar
Arrangörskaps utbildningar
Ekonomiutbildningar
Diverse utbildningar för att kunna driva projekt
Olika sorters danser beroende på vilken sorts dans man vill lära sig.
Danslärare
Behålla/utrusta det befintliga gymmet så att ungdomarna kan ha fortsatt användning av den.

Bakgrund till underlaget
För den politiska beredningen i nämnderna skulle synpunkter samlas in på det
förslag som tagits fram. Förutsättningarna för inhämtning har begränsats av
kort tid för inhämtningen, jul och nyår som innebär mindre interaktion kommun och medborgare. Botkyrka kommuns kanaler för Facebook och hemsida
är inte heller drivande för att få in synpunkter, vilket resulterat i att inga synpunkter kommit den vägen.
Synpunkter kommer vanligtvis i samtal inom den verksamhet där människor
möts i vardagen. De synpunkterna blir inte formella i detta medskick. Det blir
en del som verksamheten alltid tar med sig för en samlad bild över ungdomars
behov och förutsättningar.

