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Jämlika villkor i Gävle kommun

Bakgrund till projektet
Det har pågått och pågår en rad insatser i Gävle kommun för att förbättra och skapa jämlika villkor, men trots
dessa insatser finns kvarstående utmaningar och behov. Inom ramen för delområde Boende har Gävle
kommun en ny framtagen översiktplan med intentioner att ha blandad bebyggelse och blandade
upplåtelseformer. I planeringsriktlinjer för Gävle stads utveckling pekas flera utbyggnadsområden ut i
befintliga etablerade delområden och även där strävas efter att tillskapa blandade upplåtelseformer för att
bryta boendesegregationen. Två av Gävle kommuns familjecentraler är förlagda till områden med
socioekonomisk utsatthet. De utmaningar/behov som finns berör bostadsbrist främst för vissa
socioekonomiskt utsatta grupper där hyrorna är för kostsamma framförallt avseende nyproduktion. Ett behov
finns att i än högre grad integrera grupp- och servicebostäder för personer med nedsatt funktionsförmåga i
våra delområden. Behov finns även av att ha stärkt och tillgänglig samhällsservice våra delområden.Behov av
utvecklandet av mötesplatser där människor från olika generationer, med olika funktionsförmåga och
bakgrund kan mötas och för att skapa flöden i våra stadsdelar. Särskilt viktigt är utvecklandet av aktiviteter
och mötesplatser för flickor. Behov föreligger att se över hur bostadstillägget kan ligga i nivå med ökande
boendekostnader. Avseende område utbildning har Gävle kommun sedan flera år tillbaka gjort insatser för att
tillskapa en likvärdig skola av hög kvalitet. Sammanslagning av skolenheter har genomförts i syfte att
integrera barn från olika upptagningsområden, screening och föräldra- och pedagogutbildning inför skolstart
erbjuds 4-5 åringar med NP symtom inför skolstart, samlad specialistenhet( SAX) erbjuder stöd till elever i
grundskolan med hög frånvaro, stöd ges till skolor med låg måluppfyllelse i form av extra personella resurser
och minskade gruppstorlekar i skolan, arbete bedrivs inom ramen för DUA( Delegationen för unga och
nyanlända till arbete) som är ett samverkansprojekt inom/mellan kommunen, regionen och staten (AF/FK).
En etablerad mottagningsenhet genomför pedagogisk kartläggning. Trots insatser uppnås inte den
måluppfyllelse och skolresultat som önskas. Behov finns att ytterligare utveckla stöd och stöttning för barn
och unga inför och under sin skolgång. Måluppfyllelsen skiljer sig fortfarande mellan skolområden och även
mellan friskolor och kommunalskola. Delområde arbetsmarknad: Gävle kommun erbjuder insatser för att få
fler personer i sysselsättning och arbete. Kommunen har avsatt medel som syftar till att erbjuda anställning
för personer med nedsatt funktionsförmåga, samlokalisering har skett av verksamheter såsom
Arbetsförmedlingen, socialtjänst och vuxenutbildningen för förbättrad samverkan. Utbildningscentrum är
etablerat för att möjliggöra distansstudier för vuxna, Utmaningar/behov: unga vuxna som ej arbetar och med
ej fullföljd gymnasierutbildning, avbrutna studier på SFI, avsaknad av förebilder från målgruppen,
Brottlighet: Kommunen arbetar med en rad förebyggande insatser riktat till barn/ unga med metodutbildning
till pedagoger och direkt till målgruppen. utveckling av arbetet Huskurage, fältassistenter arbetar nära
befolkningen och i samverkan med civilsamhället. Utmaningar: många upplever sig otrygga i sitt
bostadsområde vilket bl.a syntes i förra LUPP undersökningen, avsaknad av fler goda förebilder,
Civilsamhälle/demokrati: Under valet 2018 har unga valambassadörer arbetar för att öka valdeltagande, stöd
ges till föreningslivet som bidrar till trygghetsarbetet med också tillhandahåller aktiviteter för barn och unga.
Behov föreligger att stödja och utveckla samarbetsformerna med civilsamhället, att i än högre grad bjuda in
till dialogprocesser för ökad delaktighet, att etablera en grund för tillit till myndigheter.
Syfte med projektet
Gävle kommun har ett behov att genomföra en inventering av pågående insatser och åtgärder som vidtas för
att få ökad kunskap och en samlad och bred bild av dessa. Med stöd av sakkunniga behövs en analys
genomföras gällande vilka av insatserna som bedrivs med god effekt och är kunskaps/ evidensbaserade.
Kommunen önskar även en bild av vilka insatser med god evidens som saknas. Genom inventeringen av
nuläget ser Gävle kommun ett behov av att vidareutveckla arbetet runt barn och unga och deras familjer som
lever i socioekonomiskt utsatta områden. Om förutsättningar ges 2019 och 2020 vill Gävle kommun driva ett
arbete med bred ansats för att förbättra villkoren i de socioekonomiskt utsatta områdena.
Mål och indikatorer för projektet
Mål för arbetet är att minska segregationen i Gävle kommun. Delmål är att öka andelen elever som når målen
i årskurs nio. Delmål är även att minska arbetslösheten från nuvarande nivå och öka sysselsättningsgraden för
vuxna och tillika vårdnadshavare. Delmål är att ha trygga bostadsområden avseende minskad brottslighet och
ökad trygghet. Delmål är även att ha bostadsområden som bereder möjlighet till mötesplatser för personer
med olika bakgrund, funktionsförmåga och ålder. Delmål är att ha god samverkan och en stödjande roll med
civilsamhället
Målgrupp
Åtgärderna syftar till att förbättra situationen för boende i de socioekonomiskt utsatta områdena oavsett ålder
eller funktionsförmåga. Särskilt fokus kommer ligga på barn, unga och unga vuxna dvs 0-25 år.
Projektorganisation

Projektet har en styrgrupp som består av samtliga förvaltningschefer inom Gävle kommun.
Projektet har en arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning
Gävle kommun vill utveckla befintligt arbete till att genomföras bredsektoriellt dvs med en bredare ansats,
om förutsättningar ges. Samverkan, både internt och externt med andra myndigheter och huvudmän, men
också föreningsliv behöver utvecklas ytterligare och att vi därigenom kan uppnå fler synergieffekter med de
pågående insatser vi bedriver.
Resultatspridning
Resultatet av arbetet kommer spridas i befintliga nätverk med andra kommuner inom och utanför Gävleborgs
län. Resultatet kommer även spridas via de kanaler vi nyttjar inom Gävle kommun som ex sociala medier och
gavle.se. I de fall det är möjligt kan det presenteras på nationell nivå såsom MR dagarna, mötesplats social
hållbarhet eller liknande forum.
Projektavgränsning
Arbetet kommer bedrivas i linjearbetet för att möjliggöra att det införlivas i ordinarie arbete.
Kopplingar till andra projekt/insatser
Inom Gävle kommun pågår en rad utvecklingsarbeten inom ramen för att motverksa segregation och
intensionen är att dessa ska kopplas an till det här arbete för att uppnå synergieffekter där det är möjligt.
Bland annat genomförs ett kartläggningsarbete inom ramen för DUA ( delegationen unga i arbete) och
Gästrike återvinnare som kommer bedrivas i nära samverkan med detta arbete.
Sammanfattande projektbeskrivning
Gävle kommun vill ge tidiga insatser med fokus på barn och unga och deras familjer som lever i
socioekonomiskt utsatta områden. Arbetet ska bygga på befintlig arbete som redan bedrivs men där det är av
vikt att få en ökad kunskap om effekten.
Text för extern publicering

Tid- och aktivitetsplan

Rad

Datum för projektstart

2018-02-01

Datum för projektavslut

2020-12-31

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

1 Föräldrastöd

2018-01-01

2018-12-31

4 000 000

2 Stöd till barn och unga som lever i utsatthet

2018-01-01

2018-12-31

3 000 000

3 Brottsförebyggande insatser

2018-02-01

2020-12-31

2 000 000

4 Samverkan för sysselsättning

2018-01-01

2018-12-31

1 500 000

5 Förbättrade boendemiljöer

2018-01-01

2018-12-31

600 000

6 Insatser för ökad sysselsättning

2019-01-01

2020-12-31

2 500 000

7 Samverkan med civilsamhället

2019-01-01

2020-12-31

1 000 000

8 Tidiga insatser barn och unga

2019-01-01

2020-12-31

3 600 000

9 Minskad boendesegregation

2019-01-01

2020-12-31

2 000 000

Ekonomi

Kostnad

Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

2018

2019

2020

Totalt

Indirekta
kostnader

-

-

-

-

Köp av tjänst

-

-

-

-

Lokalkostnader

-

-

-

-

10 500 000

9 450 000

9 450 000

29 400 000

2 000 000

2 000 000

3 800 000

3 800 000

400 000

400 000

2 250 000

2 250 000

1 000 000

1 000 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

1 600 000

1 600 000

600 000

1 600 000

1 600 000

-

-

-

-

11 100 000

11 100 000

11 100 000

33 300 000

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

11 100 000

11 100 000

11 100 000

33 300 000

Personal
Lönekostnader

För personal inom
föräldrastöd

4 000 000

Lönekostnader

Personal arbete med
barn som lever i utsatta
familjer

3 000 000

Lönekostnader

Brottsförebyggande åtg

2 000 000

Lönekostnader

Tidiga insatser barn och
unga

Lönekostnader

Goda boendemiljöer

Lönekostnader

Insatser för ökad
sysselsättnining

Lönekostnader

ökad samverkan civil o
demokrati

Resekostnader
Resor inom Sverige

0
studiebesök ökad syss

Övrigt
Övrigt

Projektintäkter
(Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader

Totala
kostnader

1 500 000

Insatser i boendemiljöer

100 000
3 800 000

Finansiering
Finansieringsty
p
Finansiär

2018

2019

2020

Totalt

Offentlig
kontantfinansieri
ng

-

-

-

-

Privat
kontantfinansieri
ng

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansiering

0

0

0

0

Offentlig
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Privat
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

11 100 000

11 100 000

11 100 000

33 300 000

Summa,
projektmedel

11 100 000

11 100 000

11 100 000

33 300 000

Total
finansiering

11 100 000

11 100 000

11 100 000

33 300 000

Sökt belopp

33 300 000

Momsredovisning
Betalningssätt
Betalningsnummer

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gävleborg
Bollnäs

Gävle

Hofors

Hudiksvall

Ljusdal

Nordanstig

Ockelbo

Ovanåker

Sandviken

Söderhamn

Uppföljning/Utvärdering

Gävle kommun har information och statistik att tillgå avseende försörjningsstöd, ohälsotal, måluppfyllelse i
skolan, andel sysselsatta och andel arbetslösa i våra samtliga delområden. Dessa nyckeltal, indikatorer och
statistiska underlag följs via personer anställda på enheten för social hållbarhet i nära samverkan med Gävle
kommuns verksamhetsutvecklare och omvärldsanalytiker.
Gävle kommun avser särskilt följa dessa indikatorer:
Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Antal invånare med eftergymnasieal utbildning
Valdeltagande
Nöjd region index Trygghet
Antal anmälda våldsbrott
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Bostäder totalt / 1000 invånare
Verkställda vräkningar/ avhysningar som berör barn
Ohälsotal dagar
Det är av vikt att följa förväntad förändringen över tid. Förändring och förbättring bedöms vara en långsiktig
process att få till stånd.
Verksamhet efter projekttiden
Gävle kommun har för avsikt att utvärdera och analysera pågående insatser för ökad kunskap och utifrån det
utveckla de verksamheter som bedrivs med god effekt. I den mån det är möjligt är avsikten att dessa ska
implementeras i ordinarie linjeverksamhet.
Effekter på sikt
Gävle kommun vill verka för mer jämlika villkor för befolkningen. Det innefattar att skapa goda livsvillkor
för barn och unga där fler kan fullfölja studier med god måluppfyllelse och således beredas plats på
arbetsmarknaden och därmed höja sysselsättningsgraden.
Resultat efter projekttiden
Gävle kommun vill uppnå ökad samverkan internt och externt. Genom tvärsektoriellt arbete finns en tilltro
till ökade synergieffekter av de insatser som ges. En ökad samverkan med andra myndigheter kan ge goda
effekter inom andra områden som inte har direkt bäring på segregation men kan bidra till förbättringar inom
andra områden för befolkningen.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer
Erfarenheter kopplat till de indikatorer Gävle kommun följer avseende social hållbarhet är att de är tämligen
trubbiga och det kan vara svårt att se förändring över tid.
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