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Referens: Alexander Szögi

Tumba dialogforum – Ung i Tumba
Dag och tid

Torsdag 13 september kl. 13.00 – 15.00

Plats

Tumbascenen

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Maria Brodin (s)
Nooshi Dadgostar (v)
Berit Larsson (s)
Yngve R K Jönsson (m)
Karin Ekeståhl (m)
Klara Soma (mp)
Heidi Henftling (fp)

Ej närvarande

Medborgare
20 gymnasieelever, 17 kvinnor och
3 män.
Övriga
John Rawley, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Marianne Wladis, kommunikatör
Botkyrka kommun
Två lärare från Tumba gymnasium

Nirlep Singh (s)
Guillermo Ferrada (s)
Helena Schemat (sd)
Sonia Rossi (bp)

Mötet handlade om ungas syn på arbetsliv, utbildning och boende.
Till mötet var elever vid Tumba gymnasium inbjudna som genomfördes på
Tumbascenen mitt på dagen för att göra mötet tillgängligt för eleverna.
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Rapportering till nämnd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
De medverkande gymnasieeleverna uttryckte att närheten till Stockholm city
och övriga arbetsmarknaden i Stockholms län är viktigt för var dem väljer att
bosätta sig. Dem menar att Tumba ligger för långt bort från övriga
arbetsmarknadsregionen för att vara en attraktiv plats att bo på.
På mötet rådde delade meningar inom gruppen av gymnasieelever om vilka
hur en ett arbete ska värderas. Några menar att en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter i längden är viktigare än en hög lön, medan flera uttryckte att båda är lika viktiga. Alla var överens om att det är viktigt att vara
länge hos en och samma arbetsgivare för att utvecklas, lära sig mycket och i
längden bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. I början sina yrkesliv är det
viktigaste att snabbt skaffa sig erfarenhet och då är valet av jobb mindre viktigt. Till en början vill de flesta prova nya saker i nya miljöer i sina arbetsliv.
Det är viktigt att studera för att få bra jobb och en bra lön, flera vill utbilda
sig på universitet. Flera säger att dem har fördommar om vissa yrken, att dem
är smutsiga och slitsamma jobb för dålig lön. Ett yrkes rykte och status kan
göra det mindre intressant när det egentligen kanske är väldigt kul.
Arbetsgivarna borde samarbeta mer med skolorna för att marknadsföra sina
jobb bättre och på så vis motverka arbetskraftsbrist.
På frågan om de medverkande gymnasieeleverna kan tänka sig att bosätta sig
i Botkyrka kommun för att bilda familj och arbeta svarar några att kommunen
inte har gett dem tillräckligt under uppväxten och att dem inte vill att deras
barn ska gå i stökiga skolor, inte ha någon fritidsgård, samt för dålig
Kollektivtrafik. Samtidigt säger flera att just Tumba är ett tryggt område att
växa upp i och att detta gör Tumba attraktivt.
Kultur- och fritidsnämnden
På frågan om de medverkande gymnasieeleverna kan tänka sig att bosätta sig
i Botkyrka kommun för att bilda familj och arbeta svarar några att det är viktigt att dem känner att kommunen har gett dem god kommunal service för att
dem ska känna att det är intressant att bosätta sig i hemkommunen.
Några säger att dem inte vill att deras barn ska gå i stökiga skolor, inte ha någon fritidsgård eller dålig kollektivtrafik. Samtidigt säger flera att just Tumba
är ett tryggt område att växa upp i och att detta gör Tumba attraktivt.
Botkyrka kommun ligger naturnära vilket gör området attraktivt, flera säger
att kommunen måste ta tillvara på närheten till naturen för att locka till sig
unga som vill bosätta sig och bilda familj.
Tekniska nämnden
Botkyrka kommun ligger naturnära vilket gör området attraktivt, flera säger
att kommunen måste ta tillvara på närheten till naturen och arbeta mycket
med renhållning för att locka till sig unga som vill bosätta sig och bilda
familj. Bra renhållning leder till minskad nedskräpning och skadegörelse.
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Utbildningsnämnden
På frågan om de medverkande gymnasieeleverna kan tänka sig att bosätta sig
i Botkyrka kommun för att bilda familj och arbeta svarar några att känna att
dem har fått god kommunal service under uppväxten och att dem inte vill att
deras barn ska gå i stökiga skolor, inte ha någon fritidsgård, samt för dålig
Kollektivtrafik. Samtidigt säger flera att just Tumba är ett tryggt område att
växa upp i och att detta gör Tumba attraktivt.

Mötesöversikt
Ordförande i Tumba dialogforum Maria Brodin (s) hälsar alla välkomna till
mötet och berättar om syftet med Botkyrka kommuns olika dialogforum – att
ha en öppen dialog med medborgarna i kommunen. Sedan får alla närvarande
presentera sig – politiker, elever och tjänstemän.
Maria Brodin (s) presenterar mötesformen, de politiska ledamöterna har
förberett ett antal diskussionsfrågor som ska diskuteras i mindre grupper.
I varje grupp ingår ett antal elever och en till två politiska ledamöter som får
fem till tio minuter på sig att diskutera varje fråga innan diskussionen förs i
stor grupp.
Gruppdiskussioner
Gymnasieungdomarna redovisar vad dem har diskuterat
Vad är viktigt för er i ert första arbete?
Många vill flytta från Botkyrka närmare till Stockholm, Botkyrka är för långt
bort från Stockholm där dem vill arbeta.
Det är absolut viktigast att trivas på jobbet, viktigare än lönenivån.
Arbetskamrater och lön är lika viktiga tycker några.
Resa i jobbet är okej, men beroende av hur man trivs med jobbet.
En handfull kan tänka sig att arbeta i Norge under en period.
Trivsel är viktigast på jobbet, viktigare än lön.
Inte så mycket diskussion om närhet till jobbet.
Trivsel är viktigt men att kunna leva av lönen är absolut viktigast.
Det är viktigt att bo nära skola och arbete.
Försörjning av familjen är viktigare än det bästa jobbet.
”Jag vill ha pengar, minst 17.000, det är en normal lön idag”.
Det är viktigt att arbeta länge hos samma arbetsgivare, det ser bra ut på Cv:t.
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Drömjobbet är statsminister, polis, kriminolog, jurist, ekonom, egen företagare eller forska.
Vad är det som gör att unga flyttar från en ort trots att där finns arbete?
Ett jobb är ett jobb, till en början är arbetslivserfarenhet viktigt.
Men många vill prova nya saker i nya miljöer.
Flera säger att dem har fördomar om vissa yrken, att det är smutsiga och
slitsamma jobb för dålig lön. Samtidigt säger dem att det kanske inte är, det
kanske är ett kul jobb och då har man missat det.
Ett yrkes status kan göra att det blir mindre intressant. Arbetsgivare för så
kallade lågstatusjobb borde bli bättre att marknadsföra dem gentemot
gymnasieelever, kan förändra valet av gymnasieutbildning och även
högskoleutbildning. Man vill få träffa studie- och yrkesvägledare mer.
En del vill gå vidare till högre utbildning. Karriärmöjlighet är viktigt, att
känna att man har en spännande framtid inom yrket.
Det finns fördommar om en del jobb, och lite kunskap om vad ett jobb innebär – därför minskat intresse. Unga behöver bättre kunskap om fler jobb för
att kunna möta arbetsgivarnas behov.
Kan ni tänka er att flytta till Botkyrka kommun för att bilda familj?
Flera känner inte att deras kommun har gett dem tillräckligt under uppväxten.
Därför minskar motivationen till att bosätta sig i kommunen och låta sina
barn växa upp i samma område.
”Det har varit stökigt i skolan, vi har inte haft någon ungdomsgård och så går
det för få bussar – jag vill inte att mina barn ska ha det så” – ung kvinna.
Andra tycker att Tumba är en bra plats att växa upp på, att det är ett bra
område om man jämför med andra, ett mindre och tryggt område.
Det finns en dröm hos många att utforska världen, men flera säger att de tror
att de med tiden kommer att känna att de vill bosätta sig på platsen där dem
kommer ifrån.
Kommunen borde satsa mer på miljön och naturen, det är viktigt att det är
rent och fräscht så att man får uppleva den fina naturen.
Det är för långt till City där jobben finns, vill bo närmare jobbet.
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Avslutning
Maria Brodin (s) tackar alla för deras medverkan och alla kloka åsikter.
Minnesanteckningar läggs ut på botkyrka.se och skickas till Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och Tekniska nämnden. Minnesanteckningarna läggs ut på
www.botkyrka.se.
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