MINNESANTECKNINGAR
Kommunledningsförvaltningen
2017-03-28

Referens

Charlotte Rydberg

Tullinge dialogforum på temat: Leva livet i Tullinge
Dag och tid

Tisdag 28 mars kl. 18.30-20.30

Plats

Samlingslokalen intill biblioteket, Nyängsvägen 3, Tullinge

Närvarande

Embla Kolenda Holmlid (MP), Medborgare: 8, varav 4 kvinnor och
vice ordförande
4 män
Inga-Lill Strömqvist (S)
Sven-Gunnar Kurksson (S)
Lena Ingren (S)
Annelie Ehn (M)
Anders Thorén (TuP)
Östen Granberg (SD)
Samira Österberg (V)
Stefan Dayne (KD)
Björn Adelly,
områdesutvecklare
Charlotte Rydberg,
dialogkommunikatör
Pardip Singhru, utvecklingsledare folkhälsa
Anders Öttenius, tillförordnad
chef för gata/park

Ej närvarande

Hans Richardsson (S),
ordförande
Lars Engström (M)

Sammanfattning
Temat för mötet var ”att leva livet i Tullinge”. Pardip Singhru, som arbetar med folkhälsofrågor i Botkyrka kommun inledde med att prata om hur medborgarna i kommunen uppfattar den egna hälsan och hur kommunen på en samhällsnivå arbetar för att
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förbättra folkhälsan. Mycket av den efterföljande diskussionen kom att handla om
utvecklingen av Tullinge centrum samt vilka faktorer som påverkar hälsan och vilka
av dessa faktorer som kommunen kan påverka.
Mötet
Björn Adelly, områdesutvecklare i Tullinge inledde med att berätta att Tullingeborna
snart kommer att bjudas in till en dialog kring utvecklingen av Tullinge centrum.
Pardip Singhru, utvecklingsledare folkhälsa, fortsatte sedan med att beskriva kommunens folkhälsoarbete.
Den självskattade hälsan hos kommuninvånarna är ett viktigt mått på folkhälsa. När
man arbetar med folkhälsofrågor arbetar man på en samhällsnivå, inte med enskilda
individer.
Folkhälsa handlar bland annat om att få en bra start i livet, en trygg uppväxt, möjligheter till utbildning, trygg närmiljö, egenförsörjning, tillgång till en god hälsa, egenmakt, tillgång till hälsofrämjande hållbara miljöer och samhällen.
Den senaste medborgarundersökningen visar att Tullingeborna skattar sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra. Både kvinnor och män i Tullinge skattar sin hälsa
bättre än genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan i Botkyrka.
Diskussion
Hur kan kommunen bedöma vad som är kopplat till individens familj och vad som är
resultatet av kommunens arbete?
Pardip Singhru: Det finns andra frågor i medborgarundersökningen som är specifikt
kopplade till kommunens verksamheter och hur bra man tycker de är. Men ett av de
bästa måtten på hur någon mår i helhet är den självskattade hälsan.
Vi lever längre och är friskare, men ändå är vi mer sjukskrivna. Hur går det ihop?
Pardip Singhru: Det handlar om två olika mått som är svåra att ställa mot varandra –
men båda beskriver en del i folkhälsan. Ohälsotalet, mäter antalet i den arbetsföra
befolkningen som under det senaste året blivit inskrivna på försäkringskassan. Detta
tal ökar. Samtidigt ökar den självskattade hälsan – den subjektiva bedömningen av
den egna hälsan bland alla i befolkningen. Att vi blir friska och lever längre är bland
annat på grund av bättre sjukvård och metoder för att förebygga ohälsa.
Det är mest ungdomar som inte mår bra psykiskt. Man borde lyfta fram fördelningen
mellan olika åldrar.
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Pardip Singhru: Det är bara vissa åldersgrupper som fångas upp i medborgarundersökningen. Men det är sant att den psykiska ohälsan ökar snabbare bland unga än
bland andra åldersgrupper.
Hur kan Botkyrka arbeta strategiskt för att öka hälsan i kommunen?
Pardip Singhru: Resultaten i medborgarundersökningen och ungdomsenkäten ligger
till grund för hur vi planerar, vad vi följer upp och hur vi arbetar i kommunen. Vi
utgår från våra behov - om det till exempel är otrygghet, så arbetar vi med den frågan
osv. Viktigt är att veta hur det ligger till och vilka behov vi har.
Har man med folkhälsofrågan i planeringen av Tullinge centrum?
Östen Granberg: Vi har diskuterat detaljplanen på Kommunfullmäktige. I detaljplaner
tittar man på trivsel, grönområden m.m.
Anders Thorén: Att man känner sig trygg och att man trivs i sitt område är viktigt för
hälsan. Det är viktigt att man känner sina grannar, att det inte är halt på vägen, att det
finns belysning. När man bygger mycket så kan det bli lite oroligt. Det är också en
utmaning med hög in- och utflyttning.
Anders Thorén: Förut fanns sluta-röka-kampanjer. Nu upplever jag att det röks mer
igen. Behövs en ny kampanj?
Pardip Singhru: Rökningen går fortfarande ner och vi är på rekordlåga nivåer, både
bland vuxna och unga. I dag röker ca tio procent. Regeringen siktar på ett rökfritt
Sverige till 2025 med mindre än 5% som röker dagligen eller ibland. Men kunskap är
alltid bra, det kommer ju nya generationer.
När man läser i tidningen får man för sig att det redan är klart hur det ska bli. Det
låter som om Botkyrkabyggen har beslutat om att det ska bli en bilväg på marken
bakom skolan, mellan Tullingeskog och banslätt. Det är i dag en fantastisk miljö som
ungarna leker i.
Björn Adelly: Angående husen vid Banslättskolan så protesterade eleverna. Varje
gång vi pratar om tillfarten till området så visar det sig att det kommer att bli svårt att
lösa.
Björn Adelly: Tanken är att man nu ska göra en plan för hela centrumområdet. Hoppas att ni kommer då.
Jag litar inte på en dialog. Om du vet om att det har kommit in protester så vill jag
läsa det i tidningen. Det har gått lång tid och vi har inte hört någonting.
Björn Adelly: Vi ska planera dialogen imorgon. Vi har en expert som ska hjälpa oss.
Östen Granberg: I Riksten blev det problem med framkomligheten, det gick inte att gå
med barnvagnen på samma sida hela vägen.
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Anders Öttenius, tillförordnad chef för gata park: Vi får dra lärdom av de första etapperna av Riksten. Det handlar bland annat om att kommunen ska vara kompetent som
kravställare.
Hur kan man praktiskt använda dig som arbetar med folkhälsa som medborgare?
Pardip Singhru: Min funktion handlar om att vara ett stöd i andra processer, så att vi
tänker utifrån ett helhetsperspektiv. Jag arbetar bland annat med nätverksgrupper,
skolor, medborgarförslag, antirökkampanjer.
Man mår bra av våra fina undergångar [i Tullinge centrum] och vägen upp mot Banslätt med fina tulpaner. Men det är mycket trasiga lampor runt centrum. Hur fungerar
synpunktsanmälan?
Anders Thorén: Man kan ladda ner Botkyrkaappen till sin telefon och felanmäla via
den. Man kan skicka med en bild på det som är fel. Jag har goda erfarenheter av hanteringen när man anmäler till exempel en trasig lampa, eller ett potthål. Men man
måste kontrollera själv att det är fixat.
Charlotte Rydberg: Om man inte har Botkyrkaappen kan man också lämna synpunkter
till Kontaktcenter eller via ett formulär på kommunens webbplats.
Pardip Singhru: Det som skapar hälsa i samhället är bland annat familjen, skolan,
grannskapet (rent och snyggt, inga ordningsproblem, personer som bryr sig) fritiden,
känsla av sammanhang.
Man främjar inte medborgarskapet i kommunen. Det finns ingen information om hur
man främjar deltagandet. Kommunstyrelsens ordförande säger att hon vill träffa
medborgare, så jag skrev till henne, men hon har inte hört av sig.
Pardip Singhru: Som ett positivt exempel på detta – Jag har precis haft en konferens
med ungdomar. Albyrådet var med och de var väldigt engagerade i att lära andra ungdomar om det demokratiska uppdraget.
Annelie Ehn: Det är väldigt mycket upp till unga själva att engagera sig. När jag gav
mig in i politiken för två år sedan blev jag jättevarmt välkommen. Vill man påverka är
man välkommen!
Det saknas en vilja att vara med.
Inga-Lill Strömqvist: Det finns ett ungdomsfullmäktige i Botkyrka, som är en plantskola för framtida politiker.
Embla Kolenda Holmlid: Det kan vara viktigt med igenkänning och att ha ett ansikte
på politiker för att främja deltagandet.
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Jag var lärare i Spanien och när vi skulle lära oss om geografi så började vi med
omgivningen. Det är viktigt att utgå från närområdet.
Anders Thorén: Det är viktigt att känna till sitt närområde, för tryggheten och hemkänslan.
Hur går det med medborgarförslaget om en mötesplats i Tullinge? Det börjar bli
väldigt trångt på mötesplatsen i Tumba. Vi vill gärna att det ska finnas en plats att gå
till i Tullinge.
Inga-Lill Strömqvist: Det är förträffliga synpunkter att föra fram i samband med diskussionen om Tullinge centrum.
Charlotte Rydberg: Frågan om en mötesplats för äldre var uppe i dialogforum i november. Vård- och omsorgsnämnden har svarat dialogforum att ”det finns en politisk
vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats i varje stadsdel. I dagsläget finns
ingen lämplig lokal i Tullinge centrum för mötesplats men förvaltningen har fört diskussioner om samaktiviteter med biblioteket i Tullinge, riktat mot äldre medborgare.
Mötesplatser bygger på frivilliga krafter och engagerade medborgare som driver aktiviteter, om vård- och omsorgsförvaltningen skulle hitta en lämplig
lokal.” Hela svaret från vård- och omsorgsnämnden finns tillgängligt på botkyrka.se
under Tullinge dialogforum.
Björn Adelly: Lokalen intill biblioteket i Tullinge är ledig. Men det krävs att frivilligkrafter ger sig till känna.
Bion i Tumba är bra för folkhälsan. Där har de dagbio för pensionärer. Det ingår
kaffe och bulle och det är också bra för folkhälsan. All den kultur vi har i Botkyrka är
bra för folkhälsan.
Bussarna borde ha fått mer utrymme för att kunna vända när man gjorde om vid stationen. När man kliver av bussen från Tullingeberg måste man gå en omväg för att
komma in till centrum. Man har fasat in busshållplatsen för att man inte ska kunna
gena. Man borde göra en nedfart så att folk kan gå enklaste vägen.
Jag har sett barn och ungdomar springa rakt över vägen där för att hinna med tåget.
Björn Adelly: Nyligen fick jag information om att kommunen ska sätta en trappa där
med en ramp.
Var är kiosken någonstans? Den togs bort två år innan bygget startade och fortfarande finns ingen kiosk.
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Björn Adelly: Bygglovet för kiosken är klart, efter att det blev nej först (den låg för
nära järnvägen). Det är dock inte kommunen som bygger, men det finns intressenter.
Anders Thorén: Det händer saker [kring stationen] men det tar lång tid. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin har kallat alla partier att underteckna ett brev till Jernhusen, SL m.fl.
Björn Adelly: Det kommer snart att bli fler avgångar i pendeltågstrafiken. Men det är
kanske inte alltid de nya avgångarna kommer att stanna i Tullinge.
Anders Öttenius: Det finns ett förslag från landstinget om tätare trafik från Riksten,
som i så fall ska gälla från 2018. Kommunen har svarat på en remiss och ställt sig
positiv till förslaget.
Bussarna borde gå direkt till Flemingsberg.
Björn Adelly: Det kommer nog framöver. Men det finns också positiva aspekter med
att de går via Tullinge centrum. Det ger liv åt centrum.
Det skulle underlätta mycket om det fanns möjlighet att parkera bilen vid pendeln
även efter kl. 07.10 på morgonen. Bussarna går 1 gång i timmen och inte över allt.
Cykel eller promenad är inte alltid möjligt!
Snöborstningen har varit himla bra i vinter. Det har varit helt perfekt!
De borde ha sandsopat bättre i centrum.
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