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Sammanfattning
Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag,
vilket omfattar tolv olika delförslag. Dessa syftar till åtgärder/förbättringar för
framförallt barn och ungdomar men även för unga vuxna. Tre av förslagen
berör fritidsverksamhet för barn och ungdomar, tre grundläggande
skolutbildning, två yrkesutbildning, ett allmän föreningsverksamhet, ett
bostäder för unga vuxna samt två allmän kulturverksamhet. Förvaltningen
konstaterar att de förslag som Rinkeby framtidskommitté lämnat rör viktiga
målgrupper: barn och ungdomar som har eller riskerar att få en bristfällig
grundskoleutbildning samt ungdomar och unga vuxna som saknar
meningsfull sysselsättning och som antingen befinner sig i eller riskerar att
hamna i ett långvarigt utanförskap. Några förslag syftar till att stärka det
civila närsamhällets sammanhållande krafter. Förvaltningen kan konstatera att
de tre förslag som berör fritidsverksamhet för barn och ungdomar (mobil
ungdomsgård, hobbyverkstad samt talanggala) faller inom stadsdelsnämndens
ansvarsområde. Övriga förslag berör andra nämnder eller det civila samhället.

Bilagor:

1. Skrivelse 2013-06-13 ”Förslag från Rinkeby framtidskommitté”
2. Svar på medborgarförslag 2013-01-25, Arbetsmarknadsförvaltningen
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
stockholm.se
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Förslag från Rinkeby framtidskommitté
Rinkeby framtidskommitté är en sammanslutning av föreningar som är aktiva
i Rinkeby. Dess mål är att samverka för att förbättra området och stärka
samarbetet mellan föreningarna. I anslutning till nämndsammanträdet den 13
juni 2013 lämnade Rinkeby framtidskommitté genom sin kontaktperson
Ahmed Bouli in ett medborgarförslag, vilket omfattar tolv olika delförslag.
Dessa syftar till åtgärder/förbättringar för framförallt barn och ungdomar men
även för unga vuxna. Tre av förslagen berör fritidsverksamhet för barn och
ungdomar, tre grundläggande skolutbildning, två yrkesutbildning, ett allmän
föreningsverksamhet, ett bostäder för unga vuxna samt två allmän
kulturverksamhet. Medborgarförslaget bifogas i sin helhet (Bilaga 1).
Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen är positiv till att föreningar engagerar sig och
samverkar för att utveckla området och bidra till förbättringar. Alla goda
krafter är värdefulla i detta arbete. Förvaltningen konstaterar att de förslag
som Rinkeby framtidskommitté lämnat rör viktiga målgrupper: barn och
ungdomar som har eller riskerar att få en bristfällig grundskoleutbildning
samt ungdomar och unga vuxna som saknar meningsfull sysselsättning och
som antingen befinner sig i eller riskerar att hamna i ett långvarigt
utanförskap. Några förslag syftar till att stärka det civila närsamhällets
sammanhållande krafter.
Förvaltningen kan konstatera att de tre förslag som rör fritidsverksamhet för
barn och ungdomar (mobil ungdomsgård, hobbyverkstad samt talanggala)
faller inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Övriga förslag berör i enlighet
med den kompetensfördelning som råder inom staden inte stadsdelsnämndens
ansvarsområde utan antingen andra nämnder eller det civila samhället.
Förvaltningen redogör för sina synpunkter på samtliga de förslag som
Rinkeby framtidskommitté lämnat in. Först kommenteras de tre förslag som
närmast berör stadsdelsnämnden, därefter de som berör andra parter,
nämligen utbildning, föreningsverksamhet, bostäder respektive
kulturverksamhet.
Förslag som berör stadsdelsnämndens ansvarsområde
En mobil ungdomsgård
Rinkeby framtidskommitté anser att en mobil ungdomsgård vore värd att
pröva för att sommartid bättre nå ungdomar, bland annat de som vistas i
centrum och tunnelbanan, med alternativa meningsfulla aktiviteter.
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I stadsdelsområdet ansvarar nämnden för fem ungdomsgårdar varav en enbart
för ungdomar med funktionsnedsättning, två träffpunkter för äldre tonåringar,
tre 10-12-årsverksamheter, parklek m.m. Under somrarna bedrivs
lovverksamhet i hela området. Även läger, dagkollo och bussutflykter
genomförs. Lovverksamheterna marknadsförs i skolor, lokaltidningar och på
anslagstavlor.
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Härutöver har förvaltningen de tre senaste somrarna prövat en uppsökande
verksamhet sommartid där fältassistenter förannonserat tar sig runt i
stadsdelsområdet med en lätt flyttbar utrustning för att komma i kontakt med
ungdomarna. Denna satsning har visat sig vara lyckosam. Satsningen
fortsätter även kommande år. För några år sedan användes en minibuss,
utrustad med diverse redskap, för att besöka de olika stadsdelarna. Satsningen
upphörde eftersom den inte var tillräckligt framgångsrik. För övrigt har
ungdoms- och medborgarvärdarna samt fältassistenterna ett fortlöpande
uppdrag att söka upp ungdomar i bland annat centrum och tunnelbanan för att
informera dessa om de verksamheter för ungdomar som erbjuds.
Det kan således konstateras att förvaltningen bedriver en omfattande barnoch ungdomsverksamhet inklusive uppsökande aktiviteter, inte minst under
somrarna. Härigenom anser förvaltningen att behovet av fritidsverksamhet är
tillgodosett.
Hobbyverkstad på Hästa gård
Rinkeby framtidskommitté anser att en hobbyverkstad bör inrättas i någon
ledig lokal på Järvafältet. Målgruppen bör vara ungdomar som vill arbeta med
att reparera cyklar, mopeder och bilar.
Förvaltningen kan konstatera att det finns en mekanisk verkstad på Husby
gård i ett samarbete med Husby hantverksförening.
Förvaltningen anser att det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och
påverka inriktningen av verksamheten på ungdomsgårdarna. I den dialog som
ungdomsgårdarnas personal har med ungdomar, har inga uttalade önskemål
om den här typen av verksamhet framkommit.
Rinkeby talanggala
Rinkeby framtidskommitté föreslår ett evenemang en kväll där talanger från
Rinkeby kan mötas och tävla mot varandra under roliga former.
Inom stadsdelsområdet genomförs redan ett par talangjakter i olika former
sedan ett antal år.
- Dansgruppen Aquaviva arrangerar talangjakter inom ramen för
Midsommar Latino.
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- Kista världsmusikfestival arrangeras sedan 2001 av föreningen Farhang på
uppdrag av Kungliga Musikhögskolan och genomförs i slutet av
november. Man vill lyfta fram lokala artister, sångare och dansare i möten
med etablerade världsartister. Farhang bedriver även en talanginventering i
samarbete med Kungliga Musikhögskolan och Riksteatern för att
identifiera och engagera ännu inte etablerade artister, dansare, sångare,
musiker etc. Målgruppen är talanger som är 10-25 år. Talangerna
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presenteras på Farhangs hemsida och kan på så sätt anlitas för olika
evenemang.
Om ytterligare initiativ tas till att genomföra talangjakter skulle bland annat
lokalerna i Ungdomens Hus i Rinkeby eventuellt kunna användas för dessa.
Förslag som berör andra parter än stadsdelsnämnden
Samverkan för läxhjälp, Kvällsöppet på skolorna samt Högre lärartäthet i
skolorna
Det är utbildningsnämnden som inom staden ansvarar för skolformerna
grundskola och gymnasieskola. Utbildningsnämnden är därmed närmast
berörd av de förslag som Rinkeby framtidskommitté lämnar beträffande
lärartäthet, läxhjälp och kvällsöppna skolor.
Läxhjälp till skolelever är således primärt ett ansvar för de berörda
skolenheterna. Skolorna bedriver naturligtvis i olika former läxhjälp.
Läxhjälp utanför skolorna men i stadens lokaler och med hjälp av anställda i
staden ges i följande verksamheter/lokaler:
-

-

Inom ramen för 10-12-årsverksamheten som förvaltningen driver
hjälper personalen till med läxor om det finns önskemål om det.
Husby bibliotek har läxhjälp på onsdagar kl. 17:00-19:00.
Kista bibliotek har läxhjälp på torsdagar kl. 17:00-19:00 i samarbete
med Röda Korset. Antalet elever som vill ha hjälp varierar mellan tio
och tjugo.
Rinkeby bibliotek har läxhjälp på tisdagar och torsdagar kl. 17:0018:45, också i samarbete med Röda Korset och dess volontärer.
Mycket välbesökt enligt personalen.

Det förekommer också läxhjälp som föreningar bedriver i de olika
stadsdelarna, men den har inte förvaltningen någon heltäckande bild av.
Praktiktjänster modell äldrevärdar
Rinkeby framtidskommitté utgår ifrån ett förslag från år 2012 om
praktiktjänster på äldreboende för arbetslösa unga vuxna i Stockholms stad,
när kommittén förordar att ett projekt med liknande praktiktjänster bör
genomföras i Rinkeby. Projektet skulle omfatta unga 18-25 år som varken
studerar eller arbetar och bedrivas inom exempelvis äldreomsorg, förskola,
skola, fritidsverksamhet, parkförvaltning eller trafikkontor.
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Äldrenämnden beslutade i april 2013 att avsätta tre miljoner kronor för
aspiranter från Jobbtorg Stockholm för praktik med visstidsanställning inom
äldreomsorgen. Tolv aspiranter har gått en introduktionsutbildning för vård
och omsorg genom Komvux och därefter praktiserat en till tre månader på
kommunala vård- och omsorgsboenden. Arbetsuppgifterna under
anställningstiden är kvalitetshöjande insatser som att ordna aktiviteter för de
boende, praktiska sysslor av olika slag och att förstärka personalen när det
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behövs. De så kallade äldrevärdarna arbetar under handledning av ordinarie
personal. Nästa steg för dem blir att genomgå en grundutbildning som ger
behörighet som undersköterska. För att antas måste grundläggande krav för
att kunna tillgodogöra sig utbildningen vara uppfyllda, bland annat språkliga
sådana. Totalt kommer 16 aspiranter inom staden att erbjudas praktikplats och
tidsbegränsad anställning under 2013. Dessutom får de möjlighet till
kompetensutveckling i stadens grundutbildning för vård- och omsorgsarbete.
Arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen har tecknat en
överenskommelse om samverkan för praktik med visstidsanställning inom
äldreomsorgen.
Föreningen Al-Kowneyn Utbildnings Centrum i Rinkeby inkom i juni 2012
med ett medborgarförslag som i allt väsentligt liknar det som Rinkeby
framtidskommitté nu lämnat in. Al-Kowneyns förslag innebar en kombination
av anställning i staden (50 procent) och utbildning (50 procent) för ett par
hundra arbetslösa ungdomar från Järvastadsdelarna. I ett yttrande från stadens
fackförvaltning för arbetsmarknadsfrågor – arbetsmarknadsförvaltningen redovisades att det finns ”möjligheter för unga på Järva att ta del av många
olika åtgärder och insatser utifrån individens behov – varav en insats är just
anställningar inom staden som efterfrågas i medborgarförslaget”. I svaret
redovisas också att de samlade insatserna omfattat och omfattar cirka 300-350
ungdomar/unga vuxna/vuxna per år från Järvastadsdelarna. Samtidigt
redovisas att tidsbegränsade anställningar i kombination med studier varit
”mindre attraktivt för unga då majoriteten av de aktuella ungdomarna visat
intresse för anställningen men inte för utbildningen”.
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande bifogas i sin helhet (Bilaga 2).
Praktikplatser hos lokala företagare
Rinkeby framtidskommitté föreslår att lokala företagare samlas till ett möte
för diskussioner om möjligheten att erbjuda praktikplatser.
Samarbetsorganisationen Järva-Andan har börjat planera för det som
framtidskommittén föreslår. Den 8 oktober hölls ett möte på Husby träff med
företagare i Husby. Arbetsförmedlingen och Jobbtorg deltog också och
informerade om vilka regler som gäller för praktikplatser. Eftersom mötet föll
väl ut, kommer ett liknande möte att hållas på medborgarkontoret i Rinkeby
den 3 december. Avsikten är att även genomföra ett sådant möte i Tensta
framöver.
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Tomma skollokaler för föreningsverksamhet
Rinkeby framtidskommitté konstaterar att tre skolor inom järvastadsdelarna
nyligen lagts ned. Kommittén föreslår att de friställda byggnaderna
disponeras för föreningsverksamhet för barn och ungdomar. Förvaltningen
kan konstatera att skolbyggnaderna ägs av stadens skolfastighetsbolag
SISAB. Vad som planeras för Bussenhusskolan i Tensta känner förvaltningen
inte till. Bredbyskolan i Rinkeby ska enligt stadens planer inom kort byggas
om till kontor och ge plats för ca 180 arbetsplatser. Planering för
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Dalhagsskolan i Husby pågår. En möjlig lösning är verksamheter för barn och
ungdomar.
Lägenheter för unga vuxna / Möjlighet att bo i tomma lägenheter
Rinkeby framtidskommitté föreslår att de, som inom det av kommittén
förespråkade projektet ”Praktiktjänster modell äldrevärdar”, enligt ovan,
erhåller praktiktjänster, även ska erbjudas bostad i de tomma lägenheter som
finns i
vård- och omsorgsboendena inom Rinkeby och Kista. Förvaltningen kan inte
enligt det av kommunstyrelsen fastställda hyresavtalet med MICASA
andrahandsupplåta lägenheterna till annat än vård och omsorg.
För övrigt hyr förvaltningen inte längre de lägenheter, som tidigare disponerades
för vård och omsorg, i två av huskropparna i Rinkeby äldreboende. Hyresvärden
MICASA har genom SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) hyrt ut dessa till
ungdoms- och studentlägenheter. Övriga huskroppar disponeras fortfarande för
vård- och omsorgsverksamhet. Vidare kan förvaltningen konstatera att de tomma
lägenheterna i Kista servicehus- och äldreboende kommer att behöva disponeras
som evakueringslägenheter vid en nära förestående större renovering av en av
byggnaderna.
Närradiostation
Rinkeby framtidskommitté föreslår att en närradiostation startas med
information och underhållning för och av rinkebybor. Förvaltningen anser att
en närradiostation är en fråga för den förening som eventuellt är intresserad
av att driva en sådan och inte något för kommunen att driva. På Stockholms
Närradioförenings webbplats anges också att närradion är föreningslivets
radio. Ideella föreningar, politiska partier, församlingar och kyrkliga
samfälligheter, studentkårer och liknande organisationer kan sända egna
program med stor frihet. Sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv
krävs. Den som är intresserad kan kontakta Stockholms Närradioförening.
Förvaltningen kan samtidigt konstatera att Järva – Västerorts
Närradioförening (JVNF) har två sändare och administrerar två
radiofrekvenser: Stockholm Västerort FM 90,5 Mhz och Stockholm Järva
91,1 Mhz. Sändningarna över Järvasändaren startade år 1979. Sändaren var
då placerad på vattentornet i Tensta. Numera finns sändaren centralt i
Rinkeby. Under 80- och 90-talen utnyttjade en mängd olika föreningar med
egna sändningstillstånd Järvasändaren. Under senare år har de persisk- och
spansktalande sändningarna dominerat. Företrädare för JVNF meddelar att
vissa tider under veckan är lediga för förening med sändningstillstånd.

Error! Use the Home tab to apply
Rubrik 1 to the text that you want
to appear here.

Mat- och kulturmuseum
Rinkeby framtidskommittés förslag om att inrätta ett mat- och kulturmuseum
i Rinkeby berör inte stadsdelsnämndens ansvarsområde, utan snarare
kulturnämndens. Om ett sådant museum inte skulle anläggas är det ändå
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möjligt att ordna utställningar eller liknande om mat och klädedräkt i
samband med andra evenemang, som festivaler eller liknande.

_______________________
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