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Minnesanteckningar från dialogmöte om unga Fittjabor på arbetsmarknaden.
På mötet medverkade flera representanter för kommunen, föreningslivet och
Polisen för att diskutera hur stödet till unga som står utanför arbetsmarknaden
och skolan kan förbättras.
Ann-Christin Andersson, verksamhetschef för Ungdom & förening
Berättar kort om enheten som arbetar med föreningsbidraget och fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna har verksamhet för att stödja unga med skolan och arbete.
Ulla Pålsson, enhetschef för enheten Unga vuxna
Verksamheten riktar sig till unga 16-22 år. På mötesplatserna får de unga hjälp
med hälsa, utbildning, sysselsättning och fritid. Dialog med föräldrar och
vuxna i de ungas liv är viktigt. Ett vanligt problem bland unga är användning
av narkotika.
Otilia Vaszka och Jasmin Lundgren, Jobbcenter
Jobbcenter riktar sig till unga i åldern 20 år och äldre, samt gruppen unga
vuxna 16-22 år. På Jobbcenter kan unga få hjälp med yrkesval, studieval, ansökan om studiemedel, samt få hjälp med ansökan om att få utländsk utbildning bedömd. Unga kan boka samtal eller droppa in.
Magnus Nylund, Fittjapulsen
Fittjapulsen har verksamhet för barn 10-12 år, unga 12-16 år. På tisdagar är
verksamheten bara för tjejer. Under lov har verksamheten extra öppet för att
erbjuda aktiviteter och en mötesplats.
Frågor:
-

Vilka projekt finns i Fittjapulsen?
Svar: olika projekt, exempelvis Fittja is Peace som är en fredskonsert
för unga.

-

Har ni aktiviteter på helgerna för unga?
Svar: Fittjapulsen har öppet mellan kl. 18-22 på lördagar, Ungdomens
hus har öppet lördagar-söndagar mellan kl. 17 och 24. Lugna Gatan har
filmvisning på Fittjaskolan mellan kl. 23 och 01 fredag-lördag.

-

Hur många arbetar på Fittjapulsen?
Svar: fyra personer arbetar på Fittjapulsen.
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-

Vad erbjuder Fittjapulsen?
Svar: vi erbjuder läxhjälp, konflikthantering, fotbollsmatcher med polisen, skidor och utflykter. Det finns en bra etnisk och könsmässig
blandning bland de unga. För att få delta på aktiviteterna måste man
sköta sig.

-

Hur jobbar Lugna gatan för att minska våld bland unga?
Svar: vi rör oss i området och vi arrangerar kurser. Vi för dialog med
de unga, polisen, skolan, nattvandrarna, socialförvaltningen med flera.

Camilla Beijmo Samuelsson
Camilla är rektor på Fittjaskolan sedan två år. Hon berättar att 75 procent av
eleverna som går ut nionde klass har behörighet till gymnasiet. Skolan påverkas av det som händer i samhället i stort. Otrygghet och kränkningar utanför
skolan återspeglas i skolan. Vi är oroliga för att narkotikaanvändandet sprider
sig bland de unga.
Frågor:
-

Hur är skolans resultat jämfört med andra områden?
Svar: i hela Sverige är resultatet 89 procent.

-

Elevernas resultat har blivit bättre, varför tror du att det är så?
Svar: vi jobbar med en pedagogisk metod som heter ”läraridentitet” och
utgår från elevens kunskapsnivå. Vi frågar varje elev vad de kan och
hur de kan bli bättre. Sedan arbetar lärarna efter flera delmål.

-

Finns det någon statistik hur det har gått för eleverna som slutade
grundskolan i Fittja?
Svar: det har vi inte tyvärr men det behövs. Vi behöver lyfta de positiva
förebilderna som finns i Fittja. Det finns många före detta elever som
har klarat sig väldigt bra.

Erik Åkerlund, Polisen
Erik Åkerlund berättar om polisens arbete i Fittja. Polisen försöker ha bra och
vägledande samtal med de unga. Det är mycket viktigt att vi pratar med de
unga som är misstänkta för brott för att hjälpa dem. Vi finns med i flera projekt
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som kommunen driver. Det är viktigt att de unga känner sig trygga och har en
meningsfull syselsättning.
Frågor:
-

Är det stor ökning av narkotikaanvändningen i Fittja?
Svar: narkotikaanvändningen ökar lika mycket i Fittja som i resten av
samhället. Fittja är inte ett unikt område på det sättet.

-

Får polisen hjälp av föräldrar?
Svar: vi får hjälp från föräldrar men vi behöver förbättra samarbetet.
Det är viktigt att föräldrar frågar och är medveten om hur deras barn
mår eller om det behövs någon form av hjälp. Vi vill gärna arbeta förebyggande. Just nu omorganiseras polisen och det påverkar hur mycket
personal som vi har. På sikt kommer vi bli fler poliser som arbetar ute i
våra områden. Vi kommer att finnas kommunpoliser i Botkyrka och
Fittja.

-

Varför säljer unga narkotika?
Svar: de är väldigt få som tjänar mycket pengar på narkotika och vi i
polisen vill gärna gripa dem som gör det. Det finns inget enkelt svar på
varför människor hamnar i kriminalitet. Arbete och utbildning är avgörande.
Svar: i skolan har vi kunskap om narkotika. Om vi är misstänkta ringer
vi till föräldrarna.

-

Det går rykten om att det säljs narkotika på Ungdomens hus. Är det
sant?
Svar: polisen har aldrig fått något tips om att det säljs narkotika i Ungdomens hus. Vi i polisen vet att det är bra verksamhet som bedrivs där.
Man kan alltid tipsa polisen. Det är väldigt viktigt eftersom vi inte kan
bevaka en plats 24 timmar om dygnet.

Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt utbildningsnämnden.
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