INFORMATION OM
ERBJUDANDE
2020-09-08

sid 1 (4)

Kommunstyrelsen i länets kommuner

Information om möjlighet för kommunen att ansöka om medel för
ett samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande preventiva insatser
riktade till barn och unga
Länsstyrelsen Östergötland bjuder in länets kommuner att tillsammans
utveckla det strukturerade preventiva arbetet för barn och unga i kommunen.
Tre kommuner i länet har redan arbetat med detta och nu kommer upp till tre
kommuner efter intresseanmälan/ansökan att väljas ut och erbjudas genom
denna utlysning ett ekonomiskt stöd.
Inledningsvis önskar vi få in en intresseanmälan från kommunen, därefter
kommer vi att ta en kontakt med er för att på bästa sätt kunna utse tre
kommuner.

Bakgrund
Det lönar sig att satsa på förebyggande insatser för en kommun, det ger bättre
folkhälsa och skapar en större trygghet för kommuninnevånarna. Ett
kommunbaserat, strukturerat, långsiktigt och samordnat arbete bör ha hög
prioritet. Enheten för social hållbarhet (ESH) arbetar för att bli mer
samordnade i våra kontakter med kommunerna och utgå ifrån kommunernas
behov och önskemål med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.
Det finns idag varierande organisation och kunskap om det lokala
preventionsarbetet kring barn och unga. Ökad kunskap om prevention och
organisering kring detta ger förutsättningarna för goda och jämlika
uppväxtvillkor. För att nå en effektivare resursanvändning och skapa ett socialt
hållbart samhälle för alla behövs ett långsiktigt samordnat preventionsarbete
som möter en komplex värld med tillit till den gemensamma kompetensen.
Länsstyrelsen önskar erbjuda stöd i arbetet med en kvalitetssäkrad kunskap
om prevention, implementeringskompetens och samordning av resurser.
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Erbjudande
Länsstyrelsen erbjuder upp till tre av länets kommuner ett stöd i att utveckla
ett samordnat arbete gällande preventiva insatser för barn och unga.
Länsstyrelsen erbjuder:
•

att vara en dialogpartner under hela processen med kontinuerliga
möten med nyckelpersoner i kommunen för att utveckla och förstärka
ett samordnat preventivt arbete i kommunen.

•

att bidra med en så kallad Community Readiness undersökning av det
samordnade preventiva arbetet i kommunen samt återkoppling av
resultatet.

•

kompetenshöjande insatser för personal gällande prevention, risk- och
skyddsfaktorer i arbetet gällande barn och unga och
implementeringskunskap.

•

stöd och kunskapshöjande insatser utifrån behov inom de områden där
Länsstyrelsen har i uppdrag att främja och stödja kommunernas arbete
såsom integration, föräldraskapsstöd, brottsprevention, ANDT och spel,
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution
och människohandel, mänskliga rättigheter, jämställdhet och inom
funktionshinderpolitiken.

•

att stödja arbetet med att kartlägga hur nuläget är gällande barn och
unga i kommunen, vilka arenor som har betydelse samt vilka metoder
som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

Val av kommuner, vad erbjuds och vilka krav ställs
De utvalda kommunerna erbjuds ett bidrag på 100 000 kronor för arbete
under 2020 – 2021. Dessa medel ska användas för att kartlägga nuläget bland
kommunens barn och unga, höja kompetensen bland personal samt ge
möjlighet för samverkan med länsstyrelsen vid möten och konferenser.
Det är i kommunerna som arbetet kommer att ske med stöd av tjänstepersoner
från Länsstyrelsen.
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Kraven på kommunen är:
•

Att kommunen utser en kontaktperson som skall vara samordnade för
kommunen i kontakterna med Länsstyrelsen.

•

Att en kommunövergripande grupp utses med mandat att fatta beslut
gällande utvecklingsarbetet, att leda gruppen utses antingen
kommunchef eller ledande politiker. Denna grupp har ett
redovisningsansvar för de medel som kommunen erhåller.

•

Att ta fram en genomförandeplan för arbetet under 2021.

•

Att utse en tjänsteperson som dokumenterar arbetet.

•

Att politiker och/eller chefer samt kontaktpersonen deltar i de möten
som arrangeras av kontaktperson/Länsstyrelsen.

•

Att kommunen under 2021 tar fram en kommunövergripande plan för
hur det preventiva arbetet ska utvecklas i kommunen med långsiktiga
mål som kan mätas och följas upp över tid.

•

Att politiker och/eller chefer deltar i de av Länsstyrelsen erbjudna
kompetenshöjande insatserna gällande prevention, risk- och
skyddsfaktorer och implementeringskunskap.

Tidplan
•

Länsstyrelsen går ut med ett erbjudande till samtliga kommuner under
september 2020.

•

Ansökan på anvisad blankett om att få delta insänds till Länsstyrelsen
senast den 30 oktober 2020. Blanketten återfinns på vår hemsida.

•

Beslut kommer att fattas utifrån den intresseanmälan som lämnats och
den bedömning som länsstyrelsen gör utifrån det fortsatta
utvecklingsarbetet om vilka kommuner som erbjuds att delta senast den
1 december.

•

Uppstartsmöte med nyckelpersoner hålls i kommunerna under januari
2021.

•

Uppstartsmöte med den kommunövergripande gruppen hålls under
februari 2021.

•

Ekonomiskt stöd kommer att betalas ut till kommunerna innan 31
december 2020.

•

Community Readiness undersökning genomförs under våren.

•

En genomförandeplan ska arbetas fram av kommunen under våren.
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•

Kompetenshöjande insatser och stöd från Länsstyrelsen genomförs
under 2021 utifrån identifierade behov.

•

En redovisning av verksamheten och det ekonomiska stödet ska
inlämnas av kommunen senast den 31 december 2021.

För mera information kontakta asa.hedberg@lansstyrelsen.se eller
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se
Ansökan skickas till martina.gavranovic@lansstyrelsen.se senast den 30
oktober 2020.

Linköping 8 september 2020

Linda Pergelius Thorbjörnsson
Enhetschef
Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen Östergötland
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