Syfte Bostadspolitiska medel:

pengarna beslutats att användas för sådana åtgärder som faller inom ramen
för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar.

Planerade insatser
bostadspolitiska medel, belopp
per år (mnkr)
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3,0

Ger stöd i föräldraskapet samt i samhällsvägledande
frågor

21,25

Ska stödja den enskilde att klara ett självständigt liv,
dvs hantera bostad, ekonomi och sysselsättning

Socialt områdesarbete syftar till att socialtjänsten
tillsammans med övriga aktörer i
ett bostadsområde skapar en hälsofrämjande miljö
7,2 med fokus på empowerment samt
samordnat och tidigt möter invånarnas behov av
stöd/vägledning och sysselsättning

Familjecentral

Mötesplats för föräldrar. Arbetar med lättillgänglig
rådgivning och stöd i föräldrarollen som även kan
5,7
påverkas av lokala förutsättningar. Hjälper till att bygga
nätverk mellan familjer i närområdet.

Familjecentral

Mötesplats för föräldrar. Främjar inkludering i
samhället genom att ge möjligheter för etablerade
7,1
kommuninvånare och nyanlända kommuninvånare att
knyta kontakter och träna på svenska språket.
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Ung puls

UngPuls i Ryd, Berga och Skäggetorp. Organisera en
främjande fritidsverksamhet för målgruppen 13-25 i
samverkan med andra – skapar aktiviteter
eftermiddagar, kvällstid, helger och lov. Arbeta
7,0 områdesbaserat bland annat genom att aktivt driva
utvecklandet av mötesplatser i området samt
samverka med andra kommunala verksamheter,
föreningar och organisationer.

Agora

Agora är en kreativ och öppen mötesplats för olika
kulturella uttryck oavsett kön, ålder eller bakgrund i
Skäggetorp. Fokus är på flickor och kvinnor där det
egna skapandet och biblioteksverksamheten står i
fokus. Utbudet kännetecknas av hög kvalitet och
9,5 mångfald där både upplevelser och det egna
skapandet står i fokus. Lokalerna ska vara öppna för
alla åldrar och erbjuda utmanande och inspirerande
aktiviteter. AGORA verkar för det demokratiska
samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.

Kulturoch
fritidsnäm
nden

Arbetsmarknads- Ungdoms- och stadsdelssatsning
nämnden
Arbetsmarknadsnämnden Vi ses IOP Röda korset
Arbetsmarknads- Bromodellen
nämnden
KommunTrygghetspaket med ordningsvakter
styrelsen
med mera
Summa

0,8

Ger förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att
inkluderas.

Främjar inkludering i samhället genom att ge
möjligheter för etablerade kommuninvånare och
0,6
nyanlända kommuninvånare att knyta kontakter och
träna på svenska språket.
1,1

Arbetsträning och språkträning främjar inkluderingen i
kommunen av nyanlända.

3,5

Utökning av ordningsvakter i city samt trygghetsvärdar
i andra stadsdelar

66,75

