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Ärendet
X-CONS är en kamratförening som består av före detta kriminella och/eller missbrukare som valt att bryta kriminalitet/missbruk. Syftet med föreningen är att hjälpa människor till att leva ett hederligt och drogfritt liv. Föreningen kräver att medlemmarna ska vara helt fria från narkotika och alkohol, dock godkänns narkotikaklassade läkemedel som är utskrivna av läkare i behandlingssyfte. X-CONS erbjuder ett antal stödverksamheter till medlemmarna. Föreningens centrala organisation, X-CONS Stockholm, erhåller bidrag från Stockholms stad.
X-CONS Rinkeby är en nystartad lokalförening som stöds av X-CONS Stockholm
och som riktar sig till personer i åldrarna 13-25 år som är i eller ligger i riskzon för
kriminalitet och missbruk. Föreningen bedriver ett arbetsmarknadsprojekt vid
namn ”Med i matchen” vilket erbjuder ungdomar en praktikplats som ska kunna
leda till arbete. ”Med i matchen” innehåller två steg – introduktion och arbetslivsorientering. ”Med i matchen” stöds av ett antal företag som tar emot unga praktikanter. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Utöver ”Med i matchen”
erbjuder föreningen olika aktiviteter i samband med större helger. Riksorganisationen X-Cons Stockholm stödjer lokalföreningen I Rinkeby. Fyra personer från
Rinkeby är anställda med lönebidrag från arbetsförmedlingen. Lönebidraget täcker
80 procent av deras lön och resterande 20 procent bidrar förvaltningen med.
Bilagor:
1. Stadgar för föreningen X-CONS
2. Beskrivning av projektet ”Med i matchen”
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De fyra personerna är anställda av X-Cons Stockholm för att bygga upp lokalföreningen i Rinkeby. Riksorganisationen X-Cons svarar för olika korta utbildningar.
Förvaltningen har aktivt stöttat föreningen i lokalanskaffande och X-Cons har,
genom Fastpartner, erhållit en lokal på Rinkeby Torg 2. De fyra anställda är med
och iordningställer lokalen, genom att t.ex. måla väggar.
X-Cons planeras delta i det nystartade samarbetsprojektet Sociala insatsgrupper
för Unga Vuxna i åldern 20-29 år. (Samarbete mellan Rinkeby-Kista sdf, SpångaTensta sdf, polis och kriminalvård m.fl.)
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