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Svar till Tullinge Dialogforum 2017-01-31 – Trygga ungdomar i Tullinge
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2017:53 till Charlotte Rydberg som svar på fråga
ställd vid Tullinge Dialogforum 2017-01-31.
Sammanfattning

Tullinge Dialogforum 2017-01-31 om ungdomars trygghet i Tullinge kom
med två frågor till kultur- och fritidsnämnden:
- Hur arbetar ni för att tillgodose behovet av lokaler och mötesplatser för
ungdomar i Tullinge?
- På vilket/vilka sätt kan ni stödja organiserad föräldrasamverkan?
Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågorna i sin tjänsteskrivelse
KOF/2017:53 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar till Tullinge Dialogforum 2017-01-31.
Beskrivning av ärendet

Som ett svar på att medborgare har hört av sig till politiker i dialogforum
om ungdomar som vandaliserar, hotar och är våldsamma i Tullinge så bjöd
politikerna in till ett öppet möte. Tullinge Dialogforum 2017-01-31 hade
därför temat trygga ungdomar i Tullinge, med 32 deltagande medborgare.
Flera deltagare framförde att det finns problem med ett antal ungdomar som
beter sig illa och begår brott. Flera berättade om en rädsla för att polisanmäla och en frustration över att inget händer om så görs. Bland förslagen till
åtgärder nämndes exempelvis föräldrasamverkan, närvarande polis, trygga
mötesplatser, ökad information på öppna fritidsverksamheter, föreningslivets engagemang och stärkandet av relationer mellan unga och vuxna.
Dialogforum riktade följande frågor till kultur- och fritidsnämnden:
- Hur arbetar ni för att tillgodose behovet av lokaler och mötesplatser för
ungdomar i Tullinge?

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 615 14 / Sms·0730 29 89 91 · E-post ann-christine.andersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-27

-

På vilket/vilka sätt kan ni stödja organiserad föräldrasamverkan?

Förvaltningens svar
För närvarande finns det fritidsklubbar och fritidsgårdar på två platser i
Tullinge: Tullinge fritidsklubb/fritidsgård på Kvällsvägen och Parkhemsgårdens fritidsklubb/fritidsgård på Nibblevägen. Tullinge fritidsklubb- och
fritidsgård går under ABF Botkyrka-Salems regi medan Parkhemsgårdens
fritidsklubb- och gård drivs av Botkyrka Vi Unga.
Förvaltningen har en kontinuerlig bevakning av behoven av lokaler och mötesplatser utifrån befolkningsprognoser och den omväldsanalys som görs.
Botkyrka kommuns befolkningsprognos för 2016-2021 visar på en ökande
befolkning där gruppen unga utgör en stor andel. Den visar också att de
största ökningarna i kommunens delar sker i bland annat Tullinge. I Tullinge ökar målgruppen för fritidsklubbar kraftigt. Det är framförallt Rikstensområdet som står för den stora ökningen både gällande målgrupperna
för fritidsklubbar (10-12 år) och för fritidsgårdar (13-16 år). Utifrån befolkningsperspektivet så pekar utvecklingen på att behoven av öppen fritidsverksamhet förväntas öka främst i Riksten de kommande åren. Detta är något som förvaltningen därför har lyft fram i sin omvärldsanalys och budgetäskanden. I kommunens Mål och budet 2018 med plan för 2018-2020 finns
medel för att starta en fritidsklubb i Riksten avsatta år 2020.
Förvaltningen har sedan länge även uttryckt att det finns ett behov av mötesplatser i Tullinge centrum. Som ett svar på att möta detta behov inleddes
arbetet med Tullinge Idéhus, ett projekt som sedan avbrutits. Förvaltningen
har inte längre något uppdrag gällande Tullinge centrum.
Utöver redan nämnda mötesplatser finns även ett brett utbud för barn och
unga att ta del av i och med kommunala idrottsplatser, bibliotek och kulturskolans närvaro i Tullinge.
När det gäller organiserad föräldrasamverkan är detta inte något som kulturoch fritidsförvaltningen samordnar. Däremot deltar representanter från förvaltningen och flera verksamheter och aktörer från kultur och fritidsfältet i
Tullinges områdesarbete och nätverksgrupp och kan i dessa forum där samordning bör ske, vara behjälpliga.
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