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Dnr 2011/557-75

Ansökan om medel för särskild folkhälsosatsning
Bilaga: Projektdirektiv för Pyramiden

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har för avsikt att, ur disponibla medel för särskild
folkhälsosatsning, ansöka om anslag att i samverkan med två andra
kommunala förvaltningar genomföra projektet ”Pyramiden”.
Pyramiden är en verksamhet för elever som står långt ifrån den ordinarie
skolan, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt
alternativ. Projektet genomförs i samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och
socialförvaltningen i Luleå kommun.
Det finns ett klart samband mellan ofullständig grundskole- och
gymnasieutbildning och senare svårigheter att etablera sig som vuxen.
Vid sidan av konsekvenserna för den enskilda individen, innebär ungas
utanförskap stora kostnader för samhället.
En grupp ungdomar riskerar att hamna i utanförskap redan innan eller i
början av sin tid på gymnasiet. Det är mycket angeläget att nå den gruppen
och att tillsammans med var och en skapa förutsättningar för i första hand
utbildning och i andra hand för annan, meningsfull sysselsättning.
Ungdomarna i den gruppen står ofta inför hinder som kräver att de möts med
många olika kompetenser. Ett samarbete m ellan skolan, socialtjänsten och
kommunens arbetsmarknadsförvaltning är därför nödvändig. Barn- och
utbildningsförvaltningen ansvarar för att huvudansökan om projektmedel,
som undertecknas av samtliga tre förvaltningar, ställs till
Stadsbyggnadskontoret.
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Finansiering, fördelning mellan bidrag och kostnad
Kostnad totalt
3 199 600
3 050 600
3 050 600

År 1
År 2
År 3

Bidragsdel
2 719 660
1 525 300
1 220 240

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
-

Godkänna att ansökan om projektmedel inlämnas.

-

Ur socialförvaltningens budget anvisa medel för medfinansiering av
projektet under förutsättning att arbetsmarknadsförvaltningen och dess
styrelse samt barn- och utbildningsförvaltningen och dess nämnd tar
motsvarande beslut i samma fråga.

-

Uppdra åt socialchef att medverka till att samverkansavtal mellan
parterna upprättas om ansökan beviljas.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott förslår socialnämnden besluta
i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

Godkänna att ansökan om projektmedel inlämnas.

-

Ur socialförvaltningens budget anvisa medel för
medfinansiering av projektet under förutsättning att
arbetsmarknadsförvaltningen och dess styrelse samt barn- och
utbildningsförvaltningen och dess nämnd tar motsvarande
beslut i samma fråga.

-

Uppdra åt socialchef att medverka till att samverkansavtal
mellan parterna upprättas om ansökan beviljas.
_____
Beslutsexpediering
Kommunledningsförvaltningen
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