Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-17

§ 185: Jämlika villkor Gävle kommun, fördelning av
medel 2019
Delges:
Administrativa avdelningen, Välfärd
Dnr 18KS366

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att fördela det beviljade statsbidraget om 11.1 mnkr enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.
Ärendebeskrivning
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.
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida
Sida11av
av14
5

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Utbildningen är baserad på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas
gemensamma rekommendationer.
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.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Inlägg i ärendet
Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V), Jan Myléus (KD),
William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD)

Yrkande

1. Ordföranden samt Jörgen Edsvik (S) yrkar
att fördela det beviljade statsbidraget om 11.1 mnkr enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.

2. Jan Myléus (KD) yrkar följande
Kristdemokraterna i Gävle yrkar på följande fördelning och användande av de
statliga medel på 11,1 Mkr som skall fördelas och användas under 2019.
Bostad först 0,3 Mkr Utbildningssatsning. Första hjälpen psykisk hälsa 0,4 Mkr.
Riktade utbildningsinsatser, barnkonventionen 1,0 Mkr.
Övriga medel på 9,4 Mkr skall återlämnas till Delegationen mot segregation

3. William Elofsson (M) yrkar följande
Att avslå förslaget till fördelning av resurser till Södertörnsmodellen på 1,5 miljoner
kronor
Att istället omfördela de 1,5 miljoner kronor till att anlita patrullerande väktare i
centrala Gävle samt där konstaterat behov finns efter samråd med polisen.

4. Mattias Eriksson Falk (SD) lämnar följande yrkande
Sverigedemokraterna yrkar att fördelning sker av det beviljade statsbidraget om
11.1 mnkr enligt nedan förslag:
Boende
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida
Sida33av
av14
5

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bostad först 0,5 mnkr
Insatser för barn och unga
Utbildningssatsning Första hjälpen psykisk hälsa 1.0 mnkr
Utvärderingen av projekt Heder och Könsstympning i Sätra 700 tkr
Arbetsmarknad
Insatser för ökad sysselsättning, 1000 till i arbete, 4 mnkr

Civilsamhället
Rörelsesatsning i skolan 1 mnkr
Trygghetsplaner 2.4 mnkr
Patrullerande väktare 1,5 mnkr

I arbetet med trygghetsplanerna ska Sätra inkluderas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Jan Myléus (KD) yrkande mot Mattias Eriksson Falks
yrkande (SD) därefter ställer ordföranden det vinnande förslaget mot William
Elofssons (M) yrkande. Det vinnande förslaget ställs mot Åsa Wiklund Långs (S)
yrkande.
Ordföranden ställer först Jan Myléus (KD) yrkande mot Mattias Eriksson Falks
yrkande (SD). Ordföranden finner att Mattias Eriksson Falks (SD) yrkande går
vidare. Därefter ställer Mattias Eriksson Falks (SD) yrkande mot William Elofssons
(M) yrkande. Ordförande finner att William Elofssons (M) yrkande går vidare.
Slutligen ställer ordföranden William Elofssons (M) yrkande mot ordföranden
samt Jörgen Edsviks (S) förslag till beslut. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att fördela det beviljade
statsbidraget om 11.1 mnkr enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Reservationer
Jan Myléus (KD) lämnar följande reservation
Kristdemokraterna i Gävle reserverar sig mot beslutet i ärende 7 - Jämlika villkor
Gävle kommun, fördelning av medel 2019 till förmån för sitt eget yrkande på
fördelning och användande av medel.

William Elofsson (M) och Margaretha Larsson (M) reserverar sig till förmån för
bifall på William Elofsson (M) yrkande.
Mattias Eriksson Falk (SD) samt Wanja Delén (SD) lämnar följande reservation
Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att stödet skulle fördelats på ett
sådant sätt att insatser för att motverka psykisk ohälsa och öka tryggheten i
samhället skulle få ökad prioritet.
Överröstad av en majoritet i kommunstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet.

Beslutsunderlag
 §32 SHU Jämlika villkor Gävle kommun, fördelning av medel 2019, dnr
18KS366-8
 Delegationen mot segregation (Delmos) 2019-2020 - Insatser för ökad
sysselsättning, dnr 18KS366-6
 Tjänsteskrivelse 2019-08-27 - Arbetet mot segregation - Budget 2019, dnr
18KS366-7

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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KS-Sociala hållbarhetutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-28

§ 32: Jämlika villkor Gävle kommun, fördelning av
medel 2019
Delges:
Administrativa avdelningen, Välfärd
Dnr 18KS366

Beslut
Sociala hållbarhetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag föreslå
kommunstyrelsen
att fördela det beviljade statsbidraget om 11.1 mnkr enligt förslag i
tjänsteskrivelsen.
Ärendebeskrivning
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
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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KS-Sociala hållbarhetutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-28

psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
Utbildningen är baserad på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas
gemensamma rekommendationer.
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.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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KS-Sociala hållbarhetutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-28

Protokollsanteckning
Jan Myléus (KD) och Owe Hellberg (V) avstår att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-08-27 - Arbetet mot segregation - Budget 2019, dnr
18KS366-7
 Delegationen mot segregation (Delmos) 2019-2020 - Insatser för ökad
sysselsättning, dnr 18KS366-6
 Beslut 2019-07-03 om förskottsutbetalning, dnr 18KS366-5
 Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS366-1
 Tjänsteskrivelse 2018-09-17 - Statsbidrag för kommuner med socioekonomiska
utsatta områden, dnr 18KS366-2
 §172 KS Statsbidrag för kommuner med socioekonomiskt utsatta områden, dnr
18KS366-3

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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1(3)

Datum 2019-08-27
Diarienummer: 18KS366
Dnr 18KS366-7

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.

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Datum 2019-08-27
Diarienummer: 18KS366
Dnr 18KS366-7

Kommunstyrelsen

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

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Datum 2019-08-27
Diarienummer: 18KS366
Dnr 18KS366-7

Kommunstyrelsen
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
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Delmos: Insatser för ökad sysselsättning
Avser delmål; 4.2.2 Utbildning och 4.2.3 Arbetsmarknad
Genom programmet ”1000 fler genom utbildning till arbete” samlas och styrs flera projekt som alla
innehåller åtgärder och aktiviteter som leder mot gemensamt mål att få fler människor i egen
försörjning. Detta program leds av en styrgrupp i samverkan med DUA i Gävle.
1. Stöd genom hela utbildningen
 För att bryta utanförskapet och inkluderas i samhället är egen försörjning avgörande.
 Arbetsmodell och metod tillämpas till viss del idag, via verksamheter i Arbetsmarknad och
Stöd, i syfte att personer som är arbetslös och eller är beroende av försörjningsstöd
motiveras mot utbildning i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
 Från Vuxenutbildningen sker avhopp i allt för stor grad. Identifierat tydligt behov av att
fortsätta det psykosociala och coachande stödet till de individer/elever som går på
Vuxenutbildningen.
 Goda erfarenheter finns från samlokaliseringen av ”Sfi med Praktik”. Med en utökad
samlokalisering skall fler individer nås och samordnande insatser leda till effektivt
resursutnyttjande med fler individer som slutför utbildning.
 Viss förstärkning av resurser har redan skett genom två personer (en kurator och en xxxx9)
 Under hösten 2019 skall utökade samlokaliseringen utformas.
Ekonomisk beräkning:
År
2019
2020

Resurser
1 kurator, 1 samordnare, 2 handledare
1 kurator, 1 samordnare, 2 handledare

Summa
2 700 000 SEK
2 700 000 SEK

2. Aktivt försörjningsstöd/ Aktiv arbetslös
•
•
•

•

•

I arbetet för att bryta segregationen och inkludera personer i samhället är arbete en
avgörande faktor.
Målsättning är att varje individ skall ha en aktiv insats utifrån sina förutsättningar.
Detta kan ske genom olika insatser. En insats som testats via projektet ”Breddad rekrytering”
är att ge arbeten med lägre kvalifikationskrav som stärker och avlastar ordinarie verksamhet.
Via projektet är vi igång med förskolan och planerar nu att stärka upp vård- och
omsorgsboenden.
Breddad rekrytering är ett ESF projekt som pågår där arbetsmetod är framtagen för att ta
fram kompletterande tjänster utifrån verksamhetens behov. Även en metod för att matcha
individer mot tjänster. I projektet ingår även att ge stöd på arbetsplatsen (på olika nivåer).
Behov finns för att finansiera vikarier på vård och omsorgsboenden när ordinarie personal
planerar för assistenttjänsten enligt modell ”Breddad rekrytering”.

2.1 Insatser för försörjningsstödsmottagare
• Utredning pågår för att via Nystartsjobb, Extra tjänster, Introduktionsjobb (från halvåret 2020
även etableringsjobb) välja aktiv åtgärd för personer med försörjningsstöd och erbjuda dem
arbete i kombination med utbildning genom olika anställningar med stöd.
• Detta sker i samverkan med Arbetsförmedlingen
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•
•

En direkt effekt är att ”förflytta” kostnad för försörjningsstöd och öka kostnad/investering för
anställning med stöd.
Behov av att göra socioekonomiska beräkningar såväl på kort sikt som på lång sikt.
(ökad andel personer i arbete, skattebetalare, a-kassegrundande, ökad utbildningsnivå,
påverkan sociala arvet m.m.)

•

Behov finns av konsultentresursera för att kunna placera in och motivera deltagarna till
arbetsmarknadsinsatserna samt vara kontakten utåt till arbetsgivarna.

•

Ekonomisk beräkning:

År
2019
2020

Resurser
3 konsulenter + vikariekostnader
3 konsulenter + vikariekostnader

Summa
1 600 000 SEK
1 600 000 SEK

3. Behov av systematisk kartläggning och uppföljning av försörjningsstödet
• För att motverka långt beroende av försörjningsstöd behöver vi bättre kunna analysera
målgruppen och hitta vägar ur bidragsberoende.
• Arbete pågår för att få fram basdata i form av kön, åldersintervall, utbildning,
familjesituation, orsakssamband varför uppbär försörjningsstöd. En resurs på xx % arbetar
med detta under hösten.
• Utvärdering av insatser sker idag inom vissa verksamheter men en brist är att inte kunna följa
individens väg genom hela processen från försörjningsstöd genom utbildning till arbete.
Behov finns att ta fram IT baserat verktyg som löpande kan ta fram rapporter för hela kedjan
av olika insatser från försörjningsstöd till egen försörjning.
Ekonomisk beräkning:
År
2019
2020

Resurser
1 IT resurs 20%, 2 utredare á 20 %
1 IT resurs 20 %, 2 utredare á 20 %

Summa
400 000 SEK
400 000 SEK

4. Psykisk Ohälsa
•

Förstudie av hur vi arbetar med målgruppen psykisk ohälsa:
Kartläggning av personer med psykisk ohälsa 16-65år, som har försörjning via offentliga
medel. Hur många är det? Hur ser könsfördelningen samt åldersstruktur ut? Hur ser
aktiviteter ut i målgruppen? Finns det de som inte har någon aktivitet, dvs sitter hemma?
De utredningar som har gjorts tidigare i Gävle Kommun och dess resultat kommer att ingå
som en del av materialet.
Under 2019 avsätts 100 timmar för att delta i förstudien. Under 2020 uppskattas behov av en
tjänst för utvecklingsarbete.

År
2019
2020

Resurser
100 timmar för tid
1 tjänst

Summa
33 000 SEK
700 000 SEK
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5. Programråd/Branschråd
• Behov av samlad dialog mellan de lokala företagen och utbildningsanordnare för att vi alla
utbildningsaktörer ska kunna hjälpa Gävles företagare med deras kompetensbehov och i
samma veva flytta folk från arbetslöshet till självförsörjning behöver vi samla oss till en
gemensam dialog.
• Behov av att utmana de ställda behörighetskraven på utbildning som en del företag har och
tillsammans hitta nödvändiga krav. Att tillsammans enas om fler jobbspår som matchar
behovet av arbetskraft.
• Behov av en ansvarig funktion. En person som tillsammans med företagen, rektor för
gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt näringslivsenheten jobbar fram en arena för dialog.
• Samordnas med gymnasieskolans programråd.
Ekonomisk beräkning:
År
2019
2020

Resurser
1 resurs
1 resurs

Summa
700 000 SEK
700 000 SEK

Summering samtliga insatser:
År
2019
2020

Summa
5 433 000
6 100 000

OH 10 %
543 000
610 000

Totalt
5 976 000
6710 000

Eva von Scheele Frid, DUA koordinator
Lars Lodin, kontorschef Förebyggande och kompetens, Välfärd Gävle.
Gävle 2019-08-27
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