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Skrivelsen
Stadsdelsnämnden beslutade den 17 juni 2010 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att
bereda Gunilla Buhrs och Anki Erdmanns (båda V) gemensamma skrivelse om att
återupprätta den lokala demokratin på Järva. Skrivelsen bifogas.
Bakgrunden till skrivelsen är stenkastningen och bränder i Rinkeby samt att Rinkebyakademien har bränts ner. I skrivelsen framförs att jämlik utbildning, trygga jobb och en
egen bostad ska vara en självklarhet för Stockholms unga. I skrivelsen föreslås att
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska kontakta ungdomar som varken går i skolan
eller arbetar, ska garantera en praktikplats till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, ge dem möjlighet att läsa upp grundskole- eller gymnasiebetygen, arbeta aktivt för
att ingen ungdom ska bli långtidsarbetslös, erbjuda strukturerade heltidsprogram och
mentorstöd till alla ungdomar som inte går i skolan eller har jobb, erbjuda fler feriejobb,
bekämpa barnfattigdom, återupprätta det aktiva arbetet mot alkohol och droger bland
ungdomar, ta fram metoder för tidiga insatser mot kriminalitet i tonåren, skapa mötesplatser för ungdomar i varje stadsdel med utbildade vuxna samt motivera ungdomar att
gå klart gymnasiet och få fullständiga betyg.
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Förvaltningens förslag till svar
I skrivelsen aktualiseras en rad åtgärder för att ungdomar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få förbättrade förutsättningar för studier och arbete. Kommunfullmäktige
beslutar om fördelningen av ansvar mellan stadens nämnder. Det innebär att det är
utbildningsnämnden som ansvarar för frågor om utbildning och det lagstadgade uppföljningsansvar som kommunerna har för ungdomar i åldern 16-18 år som inte studerar
eller arbetar. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Jobbtorg, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen drivit förprojektet Järva möter Unga. Detta förprojekt
övergår hösten 2010 i ett treårigt EU-finansierat projekt merit.nu. Projektet sker i
samverkan med Jobbtorg och utbildningsförvaltningen och ska bedriva uppsökande
arbete bland arbetslösa/icke-studerande ungdomar för att stödja och motivera till jobb
eller studier. Stadsdelsförvaltningen medverkar genom bland annat fältassistenter och
medborgarvärdar i den uppsökande verksamheten.
Stadsdelsförvaltningens förebyggande barn- och ungdomsarbete sker främst genom fyra
ungdomsgårdar, tre verksamheter för 10-12 åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar,
drogprevention, fältassistenter, ungdomsvärdar, kultur för barn och ungdomar samt
lovverksamhet i samverkan med föreningar. I Rinkeby planeras träffpunkten för äldre
ungdomar, som stängdes i februari, öppnas igen när lokaler iordningställts och förankringsarbetet bland ungdomar genomförts. Spontanfotboll och föreningsverksamhet
fortsätter dock som vanligt i Ungdomens hus. Alla mötesplatser för ungdomar utvärderas ständigt i samråd med dessa, varvid aktiviteter och verksamheter ses över. Ungdomars eget deltagande och påverkan på programinnehåll tas tillvara genom fokusgrupper
och gårdsråd. I diskussioner om hur detta kan utvecklas ingår även lokala företrädare för
Rädda Barnen och Röda Korset. Förvaltningen har i övrigt inlett samarbete med ungdomsprojektet Megafonen, Folkets Hus i Rinkeby samt Studiefrämjandet.
Myndigheter i samverkan är ett nätverk för lokal myndighetssamverkan med skolor,
polis och brandförsvar där preventionsarbete står i fokus. Tidiga insatser mot kriminalitet samt användning av tobak, alkohol och andra droger diskuteras och samordnas.
Under hösten kommer en föreläsningsserie om värderingar, mobbning och attityder
erbjudas områdesgruppernas medlemmar. Detta är möjligt bland annat genom medel
från Länsstyrelsen.
Härutöver startar Hantverksakademin lärlingsutbildning för ett hundratal ungdomar från
Järva. Lokalerna finns i Husby och verksamheten startar i augusti. Dessutom har
samtliga 16-18 åringar i stadsdelsområdet erbjudits feriearbete.
Förvaltningen kan således redovisa att den inom ramen för sitt uppdrag ständigt försöker förbättra sina insatser för och mötesplatser med ungdomar, där dessa deltar med ett
aktivt inflytande på verksamhetens innehåll. Sedan de händelser som åberopas i skrivelsen inträffade i början av juni detta år har nämnda arbete intensifierats.
_______________________________

