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Kommunledningsförvaltningen
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Referens: Alexander Szögi

Tullinge dialogforum – Idéernas möjligheter
Dag och tid

18 mars kl. 18.30

Plats

Falkbergaskolans matsal

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Hans Richardsson (S),
ordförande
Anders Thorén (TuP)
Samira Österberg (V)
Lena Ingren (S)
Anita Löfveberg (M)
Inga-Lill Strömqvist (S)

Ej närvarande

Medborgare
Fem män, tre kvinnor
Övriga
Björn Adelly, områdesutvecklare
Pernilla Hellaman, kultur- och
fritidschef
Alexander Szögi, kommunikatör

Elisabeth Nobuoka (MP)
Stefan Dayne (KD)
Rita Ilomäki (TuP)
Anna-Marie Carlsson (M)
Sven-Gunnar Kurksson (S)

Dialogmöte i Falkbergaskolan om ideellt engagemang i Tullinge och behovet
av samverkan mellan Botkyrka kommun och civilsamhället.
På mötet medverkade kommunens kultur- och fritidschef och föreningen
Friendly Hearts.
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1. Hans Richardsson (S) öppnar mötet
Hans Richardsson (S), ordförande för Tullinge dialogforum presenterar sig
själv och mötets tema.
2. Pernilla Hellman, kultur- och fritidschef
Pernilla Hellman är kultur- och fritidschef hos Botkyrka kommun och berättar om kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen är ingen stor förvaltning, de flesta som arbetar hos förvaltningen är verksamma i biblioteksverksamheten, kulturskolan
och fritidsservice.
Förvaltningen ansvarar för biblioteken, föreningsbidraget, fritidsgårdarna,
kulturmiljöfrågor, kulturskolan, badplatserna samt kultur för unga, barn och
äldre.
En stor utmaning för kultur- och fritidsförvaltningen är att verksamheten inte
är lagstadgad förutom biblioteken. Därför är det viktigt för kultur- och fritdsförvaltningen att berätta om vilken samhällsnytta som kulturen har.
Kulturlivet håller ihop samhället, särskilt i ett samhälle som är mångfaldspräglat med en växande befolkning med stora krav på offentlig service.
Samtidigt har exempelvis kommuner inte möjlighet att upprätthålla den nivå
av service som möter behoven hos befolkningen. Därför behövs människors
ideella engagemang för att kunna lösa uppgifter som det offentliga inte kan.
Kultur- och fritidsverksamheten har en stor utmaning att stödja samhällsutvecklingen mot ökat engagemang hos medborgarna.
Vi är i ett utvecklingsskede där vi jobbar med att stödja ökat engagemang.
Bland annat via Kreativa fonden samt projektet Drömdeg som stödjer ungas
engagemang. Vi har stort medborgarfokus både vad gäller enskilda individer
samt föreningslivet. Det finns en enorm kraft i civilsamhället.
Hans Richardsson (S) berättar att behoven ökar när samhället får mindre resurser. Vi måste bli bättre på att stödja egna initiativ. Friendly Hearts är ett
gott exempel på att ett initiativ som gör en stor nytta för hela samhället.
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3. Anders Lindholm, Friendly Hearts
Anders Lindholm är initiativtagare till organisationen Friendly Hearts och berättar varför han valde att ta initiativet att starta Friendly Hearts.
För sexton år sedan började jag engagera mig eftersom min son mådde dåligt
och samtidigt läste jag på internet om en ung tjej som var mobbad i skolan.
Jag hörde av mig till henne och stöttade henne. Sedan dess har vi känt i vår
familj att det är viktigt att ge sina barn kunskap om att man kan engagera sig
ideellt för ett bättre samhälle. I vår familj har vi bland annat hjälpt hemlösa
och engagemanget har bara vuxit.
Förr i världen hade vi ett samhälle där vi gemensamt möttes på ett sätt. Det
var ganska lugnt och sävligt på den tiden. Idag är det en stor klyfta mellan
äldre och yngre. Det saknas träffpunkter mellan olika generationer. Det är ett
stressigt och ensamt samhälle som vi lever i. Friendly Hearts syfte är att
hjälpa andra. Grunden för oss är att det berikar att få hjälpa dem som behöver
hjälp. Genom att engagera sig får man många vänner och mår bra av att få
hjälpa andra.
Det finns ett stort hjälpbehov idag med människor som har olika behov av
stöd. Då tycker vi att det är bättre att börja smått för att kunna klara av att
åstadkomma dem. Det viktigaste är att börja se sig omkring i sin närhet för att
upptäcka människor som är i behov av stöd. Därefter måste vi ta reda på hur
vi kan stödja dem.
Det kan börja med att någon av oss får en idé att exempelvis hjälpa till när
SFI-elever behöver talträning. Därefter försöker vi samla folk som vill engagera sig.
Just nu diskuterar vi hur vi kan hjälpa hemlösa, stödja personer som behöver
fysiska hjälpmedel i andra länder. Äldre som behöver stöd och sälskap.
Hjälpa barnfamiljer som har ont om resurser.
Genom att vara med oss berikar man sig själv.
Hans berättade om dialogmötet på Trädgårdsstadsskolan där eleverna bland
annat diskuterade att det finns behov av att arrangera en pluggstudie för skolungdomar. Men också spelförening och mopedförening. Men de sade att de
hade för mycket skola för att engagera sig.
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4. Öppen diskussion
- Anledningen till att vi hade möte i skolan är för att det är svårt att få kontakt
med de unga. Det finns behov av att mötas över generationsgränserna.
- Det är för stora generationsskillnader för att vi ska kunna mötas. Vi borde
ha ett Botkyrkaspel som de unga kan spela för att de ska kunna engagera sig i
kommunen.
- Jag tror att det är viktigt med lokaler där människor kan använda dem för
fritidsaktiviteter.
- Jag tror att kommunen är för långsam för att stödja de unga i deras engagemang eftersom processerna hos kommunen är ganska långsamma.
- Det händer ofta att människor kontaktar kultur- och fritid och vill driva
verksamhet i lokaler som de inte har men det är svårt att stödja eftersom
kommunen har ett ansvar. Det är svårt för kommunen att möta behov som
uppstår snabbt.
- Tänk om vi kunde upprätthålla ett skogsparti åt kojbygge. Det vore bra för
att stimulera till kreativitet.
- Ofta glömmer man bort tjejernas intressen, killar deltar i större utsträckning
i fritidslivet. Vi får inte glömma bort tjejerna.
- Det är intressant med unga kvinnor. Vi på Friendly Hearts har många unga
kvinnor som engagerar sig för att hjälpa andra.
- Det är viktigt att kommunen är flexibel och snabbt kan anpassa sitt stöd till
ideella verksamheter utifrån behov eftersom det förändras snabbt.
- Biblioteken försöker stödja föreningarna och fungerar på sätt och vis som
ett nav för olika ideella krafter.
- Det är en spännande fråga eftersom Sverige är ett samhälle där vi traditionellt förlitat oss på samhället och det offentliga. Nu förändras samhället och vi
måste diskutera hur vi kan engagera oss ideellt för att lösa uppgifter som
finns.
- Det vore trevligt med boullebana i Tullinge där vi äldre kan spela boulle
och kanske dricka vin.
- Det är problematiskt att vi i Sverige håller på att tappa varandra med teknik
och bygga saker. Det kanske behövs ideell verksamhet för hemmafixande så
att vi inte tappar de kunskaperna.
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5. Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt läggs ut på Botkyrka kommuns
hemsida.
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