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Minnesanteckningar från dialogmöte i Karsby International School om unga
vuxna i Norsborg. På mötet pratade boende i Norsborg med tjänstemän om
kommunen om svårigheter för unga att klara utbildning och få jobb.
Inledning
Jean-Pierre Zune (S) hälsar alla välkomna och låter alla presentera sig.
Firel Dahno berättar om den nya mötesplatsen på Höders väg. Verksamheten
har varit igång under ett års tid och är i grunden bra men kan utvecklas. Firel
berättar att det är många unga som lever i utanförskap. De har inte slutfört skolan, är arbetslösa och har låg tillit till samhället.

Martin Persson, chef för Jobbcenter
Jobbcenters verksamhet syftar till att stödja medborgare som är arbetslösa.
Personalen satsar på att arbeta utåtriktat i olika områden i kommunen för att
knyta kontakter.
Jobbcenter har anställt ett antal personer för att hjälpa till att skapa nätverk i
bland annat Norsborg.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen berättar att deras verksamhet syftar till att unga ska
få en utbildning som leder till jobb. Yrkesutbildningarna är viktiga och då
Särskilt de moment som är till för praktik på arbetsplatser.
Resultaten i Botkyrkas grundskolor blir bättre och bedöms inte vara i behov av
extra stöd från staten.
Karsby International Schools resultat påverkas i stor utsträckning av att många
elever inte har gått hela sin skolgång i Sverige. Det påverkar elevernas genomsnittliga resultat. Skolan satsar på att stärka kuratorsverksamheten, erbjuder
läxhjälp. Ett problem som rektorn beskriver är att det generellt råder brist på
lärare och specialpedagoger i samhället.
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Frågor och synpunkter
-

Varför tar det lång tid för många unga vuxna att komma in på vuxenutbildningen?
Svar: de som saknar betyg är prioriterade till vuxenutbildningen vilket
gör att det blir hög konkurrens om utbildningsplatserna.

-

Det finns en stor skillnad mellan olika delar av Norsborg. Södra Norsborg, det vill säga höghusområdet har betydligt lägre genomsnittlig årsinkomst än i norra Norsborg i riktning mot Hallunda.

-

Problemet i Norsborg är brist på trygghet. Det gör att unga inte verkar i
sitt bostadsområde på samma sätt som i tryggare områden. Rädslan har
blivit större med tiden. Många föräldrar vill inte släppa ut sina elever
på kvällarna.

-

I Norsborg måste man anstränga sig väldigt hårt som ung för att inte
hamna fel. Man måste ha en viss inställning och ork för att klara skolan
och få jobb. Om det händer något i ens liv som är svårt blir det svårare
att klara av skolan.

-

Jag har jobbat i fyrtio år med unga i Norsborg. Unga som är engagerade
i något meningsfullt blir mer produktiva i skolan och får jobb. Föreningslivet är ett viktigt komplement till skolan under uppväxten.

-

De som hänger i centrum och gör dummasaker har förflyttat gränserna
för vad som är ok. Det skapar stor otrygghet.

-

Svenska språket är väldigt för att lyckas i skolan. Det är avgörande.

-

Det finns ett antal personer i området som har visat att de kan vara
våldsamma och det skapar mycket otrygghet. Flera av våra elever får
inte vistas ute på kvällar för sina föräldrar. Det är inte bra för området.
Många familjer flyttar från området och nya familjer flyttar in så det är
stor omsättning på elever i skolan.
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-

Botkyrka kommun är duktig på att hitta på en massa roliga och innovativa projekt men man borde satsa på kärnverksamheterna skola, socialtjänst med mera istället.

- Vilka är det viktigaste åtgärderna som skulle behövas i området?
Svar: fritidsaktiviteter är viktigt. Kommunen erbjuder fritidspeng till familjer
som får försörjningsstöd men det är få som söker det. Det behövs fler specialpedagoger eftersom det är många elever stort stödbehov. Botkyrkas lärarlöner
måste höjas eftersom vi konkurrerar om lärare med kommuner som erbjuder
högre lön.
-

Som förälder känner jag att det är väldigt stökigt runt mina barn. Det
påverkar mina barn negativt och stör deras utveckling.

-

Det vore bra om Norsborgs centrum kunde byggas om på ett sätt för att
minska otryggheten. Gången genom centrum är väldigt otrygg.

-

Det vore bra att stödja unga ekonomiskt för att de ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Oavsett om deras föräldrar får ekonomiskt bistånd eller
inte. Föreningslivet borde bli informerade om detta så kan de informera
föräldrarna.

-

Åldersgränsen på fritidsgården är viktig. De som är äldre behöver en
egen mötesplats. Skolorna måste sätta gränser. Orosanmälningar när ett
barn far illa är väldigt viktigt. Vi kan inte skylla allt på polisen men det
känns som de har gett upp, eller dragit sig härifrån.

-

Entreprenörerna som är upphandlade för att städa skolornas lokaler och
skolgårdar sköter inte sitt uppdrag. De som inte sköter sina uppdrag
måste sägas upp.

Avslutning
En viktig diskussion på mötet handlade om fritidspeng till personer och familjer som får försörjningsstöd. Om fler medborgare blir medvetna om att det
finns kommer fler unga i riskzonen kunna få fler meningsfulla aktiviteter.
Om föreningslivet blir involverat i arbetet med att informera familjer om detta
kommer fler att känna till stödet. Flera medborgare lyfte fram att kommunen
borde prioritera sina kärnverksamheter för att skapa social trygghet för medborgarna. Minnesanteckningarna skickas till arbetsmarknads- och vuxenut-
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bildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden.
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