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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Jämlika villkor Gävle kommun,
fördelning av medel 2019
Förslag till beslut

Sociala hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
- att fördela det beviljade statsbidraget om 11.1 mnkr enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.
Ärendet i korthet

Gävle kommun har hos Delegationen mot segregation ansökt om och
beviljats statsbidrag för arbetet med att minska och motverka
socioekonomisk segregation inom fem prioriterade områden: boende,
utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt
brottslighet.
Gävle kommun har beviljats 11.1 mnkr för år 2019.
Utifrån ovan föreslås kommunstyrelsen besluta om att fördela det
beviljade statsbidraget enligt nedan:

Boende
Bostad först 0.3 mnkr:
Bostad först är en metod som syftar till att personer som står utanför
bostadsmarknaden ska ges möjlighet till bostad utan drogfrihet för att
bl.a. motverka hemlöshet.
Implementera analysverktyget Södertörnsmodellen 1.5 mnkr:
Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept som på ett nytänkande sätt
hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan
mellan kommuner, akademi och näringsliv.

Insatser för barn och unga
Utbildningssatsning Första hjälpen psykisk hälsa 400 tkr
Internutbildning till medarbetare. Utbildningen syftar till att ge kunskap
om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis
självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauma och akuta
psykostillstånd. Utbildningen lär ut hur man tar emot information,
bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att
uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier. Utbildningen är
baserad på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas
gemensamma rekommendationer.
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Framtagning av webbaserad HBTQ utbildning 1.0 mnkr
Framtagande av webbutbildning som möjliggör webbaserad HBTQ
utbildning i flertalet av kommunens verksamheter.
Utvärdering av projektet Heder och Könsstympning i Sätra
700 tkr
Genomföra utvärdering av projekten i samarbete med Högskolan i Gävle.

Arbetsmarknad
Insatser för ökad sysselsättning, 1000 till i arbete, 4 mnkr:
Utveckla arbetet med 1000 till i arbete som riktar sig till personer som
står långt från arbetsmarknaden, se bilaga

Civilsamhället
Rörelsesatsning i skolan 1 mnkr:
Satsningen ”Samling för daglig rörelse” är Riksidrottsförbundets
uppdrag från regeringen att genomföra en nationell kraftsamling med
start 2018 för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i
anslutning till skoldagen. Organiserade rastaktiviteter utformade att i
första hand locka elever som inte är aktiva, utbildning för skolpersonal i
rörelseförståelse, rörelsecoacher som leder aktiviteter i skolor och
samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund skapar nätverksträffar
med rektorer och elevhälsa. Samverkan med Rädda barnen, Gästriklands
idrottsförbund och utbildning Gävle. Urval av skolor pågår utifrån
socioekonomisk grund.
Trygghetsplaner 2.2 mnkr
Brottsförebyggande arbete inom ramen för Trygghetsplanearbetet inom
stadsdelarna Andersberg och Brynäs. Exempelvis insatserna avser
fysiska åtgärder gällande exempelvis förbättrad belysning och
naturarbete.
Genomföra intervjuer, stödja olika typer av nätverk, genomföra
trygghetsvandringar, ta fram kommunikationsverktyg till medborgarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anna-Karin Wågberg Sperring dat 2019-08-27
Ansökan minskad segregation, 18 KS 366 - 1
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen, 18KS366-2
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 18KS366-3
Beslut om förskottsutbetalning, 18 KS366-5
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Beslutet ska skickas till

Administrativa avdelningen
Välfärd

Anna-Karin Wågberg Sperring
Avdelningschef
Administrativa avdelningen

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

