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Referens

Charlotte Rydberg

Trygga ungdomar i Tullinge – dialogforum 31 januari
Dag och tid

Tisdag 31 januari kl. 18.30-20.30

Plats

Nyängsvägen 3b i Tullinge, samlingslokalen intill biblioteket

Närvarande

Hans Richardsson (S),
Medborgare: 32, varav 17 kvinnor
ordförande
och 15 män.
Embla Kolenda Holmlid (MP)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Sven-Gunnar Kurksson (S)
Lena Ingren (S)
Samira Österberg (V)
Lars Engström (M)
Robert Aslan (S) ordförande i
Kultur- och fritidsnämnden
Charlotte Rydberg,
Kommunikatör
Gabriela Dominguez, områdessekreterare
Mats Jonsson, gruppchef Polisen
Susanna Palmer, Stödcentrum
för unga brottsutsatta
Simon Jonsson, socialsekreterare
Michael Åkerholm, säkerhetssamordnare
Björn Adelly, områdesutvecklare
Fredrik Gladh, enhetschef för
kommunikations- och eenheten
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Frånvarande politiker:
Annelie Ehn (M)
Anders Thorén (TuP)
Östen Granberg (SD)
Stefan Dayne (KD)

Sammanfattning
Tullinge dialogforum bjöd in till öppet möte för att lyssna in och informera sig om
läget när det gäller ungdomars trygghet i Tullinge. Flera deltagare lyfte fram att det
finns problem med hot, våld och vandalisering bland ett gäng ungdomar. Flera berättade om en rädsla för att anmäla händelser till polisen och en känsla av att inget händer om så sker. Bland förslagen till åtgärder nämndes bl.a. en ökad föräldrasamverkan
för ungas trygghet, en närvarande polis vid vissa stråk och på vissa tider, trygga mötesplatser och aktiviteter som fångar upp ungdomar, att uppmuntra föreningslivet att
agera när ungdomar lägger av med sina fritidsaktiviteter samt att bygga vidare på
relationer mellan unga och vuxna och se till att mer information finns tillgänglig på
fritidsgårdar, för att hjälpa dem som beter sig illa att styra in på en annan bana.
Fråga till Kultur- och fritidsnämnden:
- Hur arbetar ni för att tillgodose behovet av lokaler och mötesplatser för ungdomar i Tullinge?
Fråga till Socialnämnden:
- Vid mötet var många osäkra på hur och när man gör en orosanmälan, när något händer eller är på väg att hända i samhället (inte bara när det gäller ett enskilt barn). Kan man göra den informationen tydligare för medborgarna, exempelvis genom att erbjuda ”en väg in” i kommunen?
Fråga till Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden:
- På vilket/vilka sätt kan ni stödja organiserad föräldrasamverkan?
Fråga till Polisen:
- Hur arbetar ni med medborgardialog i Tullinge?
Minnesanteckningar från mötet
Dialogforums ordförande Hans Richardsson inledde mötet med att ge en bakgrund till
kvällens tema som var ungdomars trygghet i Tullinge. Medborgare har hört av sig till
politiker i dialogforum om problem med ungdomar som vandaliserar, hotar och är
våldsamma i Tullinge. Politikerna ville därför bjuda in till ett öppet möte för att lyssna
in och samla in mer information om läget.
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Lägesbeskrivning
Deltagare berättade att Tullinge sedan i somras har haft problem med ett antal ungdomar som beter sig illa och begår brott. Enligt uppgifter vid mötet handlar det om
vandalisering, hot och våld. Flera personer uttryckte vid mötet en frustration över ”att
inget händer” och att ungdomarnas beteende inte leder till konsekvenser. Några uppgav att händelser inte polisanmäls på grund av en rädsla för hämndaktioner och för att
man upplever att inget händer om man gör det.

Exempel på vidtagna åtgärder
Flera föräldrar har gått samman i en ”föräldrasamverkan” där de bl.a. hjälps åt att
skjutsa barnen så att de kommer säkert hem om kvällen.
Mats Jonsson berättade att polisen under en period har fått in färre anmälningar, men
de tror att läget är ungefär som tidigare. Han uppmanade alla att informera polisen om
vad som händer. Det är viktigt att den som anmäler vågar stå för vad som har hänt.
Vårdnadshavare är viktiga personer, inte bara för att stödja brottsutsatta utan också
den som har begått brott. Även socialtjänsten är beroende av att få in tillförlitlig information. Man kan kontakta områdessekreterare, man kan göra orosanmälningar,
även anonymt.
Både polis och socialtjänst betonade att de är bundna av sekretess och därför inte kan
berätta allt som görs. Däremot gav de generell information om hur de arbetar när de
får in anmälningar. Socialtjänsten arbetar både förebyggande och med direkta insatser
när något sker. Det är inte alltid första insatsen träffar rätt.
På en direkt fråga från en deltagare bekräftade polisen att det förekommer viss drogförsäljning i Tullinge.
Michael Åkerholm, säkerhetssamordnare: Områdessekreterare har arbetat hårt i området och haft möten med skolpersonal, föräldrar osv. Den uppsökande verksamheten
har utökats. Bevakningsföretag kan vara en kortsiktig lösning för att trygga upp verksamheter som blir utsatta. Det är viktigt med vuxen närvaro, att vuxna går ut kvällstid,
även på tider som är lite obekväma. Det är viktigt att bygga relationer även med dem
som inte är ens egna ungdomar. På sommaren vill unga vara ute, då måste det också
finnas vuxna ute. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Förslag, tankar och synpunkter från deltagarna
-

-

Polisen gjorde en bra insats i somras. De gick ur sina bilar och pratade med
ungdomarna. Det var det bästa som skett under 2016. Sedan behövdes resurserna någon annanstans.
Det finns en risk att yngre börjar ta efter stökiga ungdomar om de ser att beteendet inte leder till några konsekvenser.
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-

-

-

-

Polisen borde punktmarkera vissa stråk vid vissa tider där man vet att ungdomar rör sig.
Idag finns en distans mellan olika generationer. Det är viktigt att vuxna pratar
med ungdomarna.
Det finns en omtanke om ungdomarna som gör detta. Vi vill att det ska gå bra
för dem. Kan fritidsgården arbeta med morötter, informera dem om vad man
kan göra om man inte har slutbetyg osv?
Viktigt att sätta in åtgärder innan det går så här långt.
Synd att idéhuset inte blev av. Hur länge ska ungdomarna vänta på att få ett
internetcafé, kulturella verksamheter, konditori? Det är med aktiviteter man
fångar upp ungdomar.
Det är viktigt att fånga upp ungdomar när de lägger av med sina aktiviteter.
Vi måste prata mer om föräldraansvaret.
Varför häktas inte personer som kommer med tillhygge till skolan? Jag tycker
att det daltas.
Det finns många som inte vågar gå ner till ”parken”. Föräldrar som inte vågar
låta sina ungdomar gå dit. Åtgärder bör vidtas så att alla ungdomar kan gå dit.
Kan man inte ha en öppen dialog i skolan där fritidsgårdspersonal, ungdomar
och föräldrar deltar?
Man behöver punktmarkera ungdomarna.
Drabbade ungdomar som mår dåligt behöver få hjälp hur de ska förhålla sig
till det som händer.
Dela information på nätet.
”Smacka upp några fritidsgårdar lite snabbt”.
Bygg på de relationer som fritidsgårdspersonalen har till ungdomar. Alla fritidsgårdar i kommunen bör kunna förmedla information om vad man kan göra
istället [för att begå brott].
Förslag om en föräldrakväll om ungdomars mående.

Återkoppling från tjänstepersoner och politiker
Mats Jonsson från Polisen: Det är viktigt att polisen får information om vad som sker.
Man kan ringa 114 14 eller tipsa via mejl. Man kan vara anonym. Polisen för vidare
oro till socialtjänsten.
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare tillämpas på minderåriga.
Man kan gripa ungdomar under 18 år och ta dem med till polisstation, men det krävs
mycket för att de ska häktas.
Susanna Palmer från Stödcentrum för unga brottsutsatta: Vi stödjer unga, 12-21 år,
med stödsamtal, praktisk hjälp och stöd i vardagen, information om hur en rättegång
går till osv. Vi stödjer även vittnen. Man behöver inte ha polisanmält ett brott för att
kunna få hjälp av stödcentrum. Föräldrar kan ringa om hur man kan stötta sin ungdom. Vi har tystnadsplikt, men också anmälningsplikt.
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Michael Åkerholm, säkerhetssamordnare: Häng inte ut ungdomarna på nätet, vi som
är vuxna ska föregå med gott exempel.
Björn Adelly, områdesutvecklare: Samverka inte bara kring husen, samverka också
kring barnen. När föräldrar ska lämna huset, gör en överenskommelse med grannarna.
Hans Richardsson, ordförande i Tullinge dialogforum: Vi som politiker kan stötta
föräldrasamverkan genom att tillhandahålla lokaler osv.
Hans Richardsson: Kan t ex idrottsföreningar göra mer i samband med att ungdomar
slutar? Det finns föreningar som är intresserade av mer socialt arbete.
Embla Kolenda Holmlid, vice ordförande i Tullinge dialogforum: Hur kan vi som
unga vuxna hjälpa till för ett bättre klimat i Tullinge? Kan vi involveras ideellt på
något sätt?
Robert Aslan, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden: Vi måste jobba tillsammans –
vi sitter på lösningen gemensamt. Många bra förslag har framförts, bl.a. ökad information på fritidsgårdarna. Robert Aslan framhöll också vikten av att många vuxna rör
sig ute.
Föreningen Botkyrka Vi Unga driver Parkhemsgården. De arbetar nära många ungdomar. De skulle vilja arbeta mer med gruppverksamhet t ex kring värdegrundsfrågor,
men har inte utrymme för det. De kan vara svårt att låna skolans lokaler eftersom det
innebär att någon vuxen måste lämna parkens lokaler.
Björn Adelly, områdesutvecklare: I Tullinge finns bara fritidsgården och Parkhemsgården, som är en mötesplats, trots att Tullinge är ett område som är lika stort som
norra Botkyrka.
Björn Adelly, områdesutvecklare, bjöd in intresserade till ett kommande möte om
nattvandring/föräldrasamverkan.
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