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§ 15
Förslag från Rinkeby framtidskommitté
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget
Ärendet

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. Några
förslag syftar till att stärka det civila närsamhällets sammanhållande
krafter. 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.
Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 november 2013. Dnr 1.2.4.-480-2013.
Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ledamoten Lotta
Gravenius (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) samt ledamoten Anki Erdmann
(V) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.
Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl.(MP) yrkade bifall till
miljöpartiets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att
nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Ledamoten Sten Collander (M) anmälde jäv och lämnade
möteslokalen under nämndens behandling av ärendet.
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Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) samt ledamoten Anki Erdmann
(V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
till beslut enligt följande.
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur ett uppmuntrande
bidrag till föreningar som arrangerar läxhjälp kan utformas
Att ge förvaltningen i uppdrag att inbjuda intresserade aktörer till ett
möte för att diskutera upplägg och utformning av en talangjakt i
Rinkeby
Rinkeby Framtidskommitté har lämnat många intressanta förslag till
åtgärder för att förbättra Rinkeby. Särskilt de som har barn och
ungdomar som mål anser vi värda att ta fasta på och uppmuntra. Mot
den bakgrunden anser vi att alla frivilliga som arbetar med läxhjälp
bör uppmuntras.
Bland Rinkebys ungdomar finns många med talang för olika saker. Vi
tycker att detta bör tas till vara och är övertygade om att det finns
aktörer som är intresserade av att medverka och vara sammanhållande
för ett sådant evenemang. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att
kalla till ett första möte för att efterhöra intresset.
Det är ur ett demokratiperspektiv viktigt att finna olika vägar för
ungdomar att kunna göra sin röst hörd. Då kan radiomediet vara
intressant. I dagsläget är det kanske enklare att komma igång med
verksamhet via webben än via en närradiostudio. Utbildning för
webbradio kan erbjudas från studieförbund.
Reservation 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi ska kunna
tillgodose de önskemål som framtidskommittén haft. Stadsdelen kan
bara besluta om tre av förslagen men för de tre som vi kan besluta
över bör vi ta fram kostnadsunderlag.
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Sen kan varje parti föra vidare de andra förslagen till beslutande
nämnder och arbeta för att de blir verklighet. Förvaltningen har lagt
ner mycket arbete på att beskriva allt som redan finns i Rinkeby-Kista
området. Det är bra att förslagsställarna kan ta del av en sådan
sammanställd information. Men det är viktigt att vi lyssnar på
föreningarna som tillsammans har utarbetet många genomtänkta
förslag som kan förbättra vårt område.
Förslaget om mobil ungdomsgård tycker vi är bra. Det bör gå att
genomföra t ex under somrarna.
En hobbyverkstad är också ett bra förslag. Det vore en tillgång att ha
flera olika aktiviteter på Hästa gård så att den utnyttjas i hela sin
kapacitet och så att flera personer besöker Hästa. Olika verksamheter
på samma plats skapar nya kontakter och kan ge nya samarbeten. Det
finns tydligen en mekanisk verkstad på Husby gård men
Rinkebyborna behöver egna satsningar med tanke på hur stor mängd
ungdomar vi har i vårt område. Rinkeby och Kista hänger ihop
administrativt men det betyder inte att de gör det i verkligheten.
Talanggala ser vi gärna i Rinkeby. Alla saknar Rinkebyfestivalen och
det behövs många aktiviteter i Rinkeby centrum för att skapa
gemenskap och entusiasm. Kista världsmusikfestival och Midsommar
Latino är speciella evenemang som är bra i sig men som har helt andra
målgrupper. I Folkets Hus skulle man kunna ha roliga talangjakter en
gång i månaden där alla är välkomna att uppträda: barn, ungdomar
och vuxna. Vi föreslår att stadsdelen verkar för att dessa önskemål blir
verklighet.
Bland de övriga punkterna i Framtidskommitténs förslag finns det
mycket som vi kan fundera över och jobba vidare på
Miljöpartiet satsar mycket på skolan. Det är ett av våra
prioriterade områden i nästa val. Eleverna ska ha mera tid med sina
lärare. Det ska finnas flera specialpedagoger så att så många elever
som möjligt klarar skolan. Vi vill ha bättre arbetsvillkor och högre lön
för lärarna. Vi vill ge fler elever ett utvecklat modersmålsstöd och vi
vill ha mindre elevgrupper och fler fritidspedagoger på fritidshemmen
Samverkan för läxhjälp som fanns 2004-2006 låter som ett viktigt
och bra projekt. Vi tycker att det är en bra idé att skapa ett inom
utbildningsförvaltningens ram.
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Miljöpartiet vill dessutom ha tillbaka föreningsstödet som
Alliansen avskaffade. Föreningar är mycket viktiga och bör få
ekonomiskt stöd för en bra verksamhet och möjlighet att betala hyra
för lokaler. Det är särskilt viktigt i vårt område där det finns stor
trångboddhet och bostadsbrist. Vi tycker att det är en utmärkt idé att
skolorna är öppna för annan verksamhet på kvällstid. Framtidspartiet
talar om tre ”tomma” skolor men de är på väg att få andra
verksamheter som är positiva för området. Det bör ändå finnas
möjligheter att hitta lämpliga lokaler även under dagtid.
Ungdomslägenheter. Det kommer att byggas både i Kista och
Rinkeby och självklart bör man se till att det bland nybyggnationerna
finns ungdomslägenheter och studentlägenheter.
Bristen på arbete för unga vuxna är kanske den viktigaste
punkten för alla i vårt område. Miljöpartiet har gjort sin egen
budget för 2014 som man kan jämföra med Alliansens budget. I
vår budget får Rinkeby-Kista 34,6 miljoner mera för
arbetsmarknadsåtgärder. Det är mycket pengar som t ex skulle
räcka till många flera praktikplatser. Sommarjobben som erbjuds
skulle kunna gälla i åldern 16-24 år i stället för som nu till 18 år. Man
skulle också kunna erbjuda praktikplatser för högutbildade arbetslösa
på alla enheter inom förvaltningen. Att samla lokala företagare för
diskussioner sker och kan ske ännu mera. Det ekonomiska läget i
Europa är svagt. Kronan är högt värderad vilket drabbar
exportindustrin. Försiktighet råder vid nyanställningar. Småföretagare
har det tufft men med lämpligt ekonomiskt stöd borde det gå att få till
flera praktikplatser i den privata sektorn.
Ett mat- och kulturmuseum är en rolig idé som vi stödjer. Alla
positiva projekt som skapar intresse för Rinkeby och låter tala om sig i
övriga staden är viktiga. Projekt där många av invånarna kan delta
med idéer och kunskap skapar glädje och gemenskap. Och det skulle
också kunna ge några människor arbete. I Miljöpartiets budget för
2014 skulle vi ha 5,6 miljoner mera än vad Alliansen har för barnkultur och fritid.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Bo Sundin (M) samt tjänstgörande ledamoten Lotta
Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.
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Vi ser mycket positivt på att lokala föreningar engagerar sig,
samarbetar och formulerar konkreta och konstruktiva förslag till
förbättring av vårt gemensamma område. Vi tackar Rinkeby
Framtidskommitté för förslagen och för de insatser den gjort under
våren och hösten, både i form av övergripande organisation men
också i form av de olika föreningar som ingår i kommittén.
Vi tycker, liksom Rinkeby Framtidskommitté, att tillgång till arbete,
bra utbildning, en meningsfull fritid och ett tryggt område är mycket
viktiga frågor. Vi kommer från vårt håll att jobba vidare med dessa
saker och både hoppas och tror att Rinkeby Framtidskommitté
kommer att göra detsamma.
Vad gäller tillgång till lokaler för läxhjälp mm ser vi gärna att fler
lokaler blir tillgängliga för detta ändamål, vilket i förlängningen
troligen kan leda till bättre skolresultat. Dock, då detta ligger utanför
nämndens primära ansvarsområde kan vi tyvärr inte hjälpa
Framtidskommittén med detta mer än genom att uttala vårt stöd för
idén i kontakterna med exempelvis SISAB och de lokala rektorerna.
Vi önskar Rinkeby Framtidskommitté lycka till i dess framtida arbete,
ser fram mot snar fortsatt kontakt och tar mycket gärna del av fler
idéer framöver.

