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Skrivelsen
Al-Kowneyn är en lokal ideell förening som varit verksam i Rinkeby sedan 1999.
Föreningen är engagerad i elevers skolarbete, ungdomsverksamheter, föräldrautbildning och har också egen läxhjälpsverksamhet. Mot bakgrund av en rapport
från ungdomsstyrelsen om ungdomars utanförskap föreslår Al-Kowneyn följande.
1. Nolltolerans mot icke godkända betyg i grundskolan.
2. Uppsökande insatser för att nå ungdomar som saknar jobb eller studier och
därefter erbjuda ungdomarna någon form av yrkesutbildning som kan leda
till arbete.
3. En meningsfull fritidsverksamhet för Järvas ungdomar som anpassas till
deras kultur, behov och traditioner.
Skrivelsen bifogas i sin helhet.
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Förvaltningens synpunkter
När det gäller förslaget om nolltolerans mot icke godkända betyg i grundskolan
hänvisar förvaltningen till utbildningsförvaltningen som ansvarar för frågan.
Förvaltningen är medveten om den allvarliga situationen som speglas i rapporten
om ungas utanförskap. Tillsammans med socialtjänsten, arbetsförmedlingen och
Jobbtorg Kista har förvaltningen fått medel från Europeiska socialfonden för att
förbereda ett genomförandeprojekt som syftar till att kartlägga de ungdomar, 16 –
24 år, som varken går på gymnasiet eller arbetar. Ett eventuellt kommande genomförandeprojekt syftar till att utveckla arbetsmetoder som kan korta vägen till studier eller arbete.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har en bred och omfattande ungdomsverksamhet
för barn och ungdomar i alla åldrar; Ungdomens Hus, Reactor, fyra ungdomsgårdar och tre verksamheter för barn10-12 år.
En översyn av ungdomsaktiviteterna pågår för att säkra att verksamheterna svarar
mot stadsdelsområdets behov; såväl till öppettider och innehåll som till lokalernas
utformning. Bland annat ska Ungdomens Hus i Rinkeby ges ett bredare utbud och
mer öppethållande för de äldre ungdomarna. Samarbete med Jobbtorg Kista och
Arbetsförmedlingens jobbcoacher planeras bli ett stående inslag i verksamheten.
För att öka samverkan med andra aktörer har en referensgrupp bildats som planerar för genomförandet. Föreningar med verksamhet för ungdomar är välkomna att
medverka i referensgruppen och förvaltningen ser gärna att Al-Kowneyn deltar
med sin kunskap om ungdomars behov och intressen.
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