Familie- og Socialudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd.
12, Løvvangen
2016-045554
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:
At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indgår samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab,
Landsbyggefonden samt øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune, omkring deltagelse og medfinansiering af
boligsocial helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 12 i Løvvangen.
At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indgår i helhedsplanens Bestyrelse med en strategisk leder
repræsenteret, samt i helhedsplanens Styregruppe med relevante lokale ledelsesrepræsentanter samt i de
relevante aktivitetsgrupper med lokale medarbejderrepræsentanter.
At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bidrager til den boligsociale helhedsplan med
medarbejderressourcer indenfor indsatsområderne ”Tryghed og Trivsel”, ”Forebyggelse og
Forældreansvar”, ”Uddannelse og Beskæftigelse” samt ”Kriminalpræventiv Indsats”.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse:
Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 12 er beliggende i Løvvangen, og er med sine 815 lejemål Aalborg
Kommunes største almene boligafdeling. Der har pågået en større fysisk renovering af boligerne og udearealerne som er afsluttet i 2016. Samtidig har der siden 2008, med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg
Kommune, været iværksat en boligsocial indsats, der udløber med udgangen af 2016. På trods af den fysiske renovering området har pågået, er der ikke sket den store ændring i beboersammensætningen. Afdeling
12. kom i december 2015 på Ministeriet liste ’for særligt udsatte boligområder’ og afdelingen er således fortsat præget af en høj andel af flygtninge/indvandrere, enlige forsørgere, førtidspensionister, mange beboere
udenfor arbejdsmarkedet og er et lavindkomstområde. Dertil kommer, at mange børn og familier er særligt
udsatte og modtager støtte efter Lov om Social Service. Socialafdelingen vurderer, at der fortsat er behov for
en særlig indsats i boligafdelingen for at understøtte en positiv udvikling.
Indsats:
Der arbejdes med fire indsatsområder i helhedsplanen; ”Tryghed og Trivsel”, ”Forebyggelse og Forældreansvar”, ”Uddannelse og Beskæftigelse” samt ”Kriminalpræventiv Indsats”. De konkrete aktiviteter under de fire
indsatsområder er planlagt, udviklet og specificeret i en proces mellem Landsbyggefonden, Sundby-Hvorup
Boligselskab og de relevante samarbejdspartnere i Aalborg Kommune. De relevante afdelinger ved Aalborg
Kommune er løbende blevet inddraget i processen og har forhåndsgodkendt deres deltagelse i helhedsplanen.
Formål:
Det overordnede mål med helhedsplanen er, at afdelingen skal være et trygt og socialt velafbalanceret boligområde med aktive medborgere, som benytter sig af de givne muligheder og livschancer.
For at skabe et trygt og socialt afbalanceret boligområde med aktive medborgere er målet:
At øge den grundlæggende tryghed og trivsel og sikre sammenhængskraften i området, både beboerne i mellem og i forhold til det omkringliggende samfund. Dette skal ske ved bl.a. at styrke den sociale og
kulturelle kapital i afdelingen ved at iværksætte fælleskabsfremmende og udviklende aktiviteter, der er med
til at skabe et trygt, sundt, aktivt og socialt liv med plads til og respekt for alle afdelingens beboere og beboergrupper. De fælleskabsfremmende og udviklende aktiviteter danner også grundlaget for, at beboerne kan
deltage aktivt i øvrige indsatser og aktiviteter i helhedsplanen og i forhold til at blive aktive medborgere.
At bryde den negative sociale kapital og understøtte det gode børne- og ungeliv ved at styrke
forældreevnen, sikre forældreinvolvering og fremme positive rollemodeller gennem et fokus på forebyggelse
og forældreansvar. Helhedsplanen skal danne rammen for initiativer, der på længere sigt skal understøtte
beboernes og ikke mindst forældres forudsætninger med henblik på forældrerollen og derved styrke den
enkelte familie, børns deltagelse i skolegang og fritidsaktiviteter samt deltagelse på arbejdsmarkedet og i
civilsamfundet.
At øge uddannelsesgraden og beskæftigelsesfrekvensen hos de unge og unge voksne gennem
iværksatte initiativer, der bidrager til at skabe en positiv kultur i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det
sker gennem et øget oplysning, samt gennem udvikling af kompetencer, som skal understøtte børn og unges motivation, deltagelse og fastholdelse i uddannelse eller job, og som kan bidrage til at bryde den sociale
arv og sikre positive rollemodeller i området.
At mindske kriminaliteten i området ved at have et fokus på de unges fritidsliv, som skal understøtte de
unges sociale, faglige og personlige kompetencer og øge deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse
samt ved at understøtte en styrket koordinering af det lokale SSP samarbejde om kriminalitetstruede
børn/unge i afdelingen 12.
Organisering:
Der er nedsat en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra Sundby-Hvorup Boligselskab på direktør/ledelsesniveau samt to repræsentanter fra Aalborg Kommune på ledelsesniveau fra hhv. By- og Landskabsforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Bestyrelsen faciliteres af helhedsplanens
projektledelse, ligesom det er denne der er ansvarlig for helhedsplanens daglige virke.
Foruden Bestyrelse og projektledelse består organiseringen af en Styregruppe hvori de mest gennemgående samarbejdspartnere er repræsenteret på lokalt ledelsesniveau. Styregruppen faciliteres af Projektleder og
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kommunal Netværkskoordinator. Der ud over er der én aktivitetsgruppe pr. aktivitet bestående af lokale
medarbejdere og nøglepersoner.
Økonomi:
Den boligsociale helhedsplan støttes af Landsbyggefonden med i alt 9.023.000 kr., hvilket svarer til 75 pct.
af helhedsplanens samlede finansiering. Sundby-Hvorup Boligselskab og Aalborg Kommune medfinansierer
således med de sidste 25 pct., svarende til minimum 3.007.667 kr., hvilke deles ligeligt.

Samlet budget

12.115.000 kr.

Landsbyggefondens støtte

9.023.000 kr.

Medfinansiering i alt

3.092.000 kr.

- heraf medfinansiering Sundby-Hvorup Boligselskab

1.586.000 kr.

- heraf medfinansiering Aalborg Kommune

1.506.000 kr.

Aalborg Kommunes medfinansiering er fordelt mellem tre forvaltninger: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Kommunal medfinansiering 2017-2020

kr.

%

Samlet

1.506.000

100

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

1.115.000

74

Skoleforvaltningen

284.000

19

Sundheds- og Kulturforvaltningen

107.000

7

Medfinansiering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 1.115.000 kr.
Timer
Timer Kr. pr.
pr. år.
i alt
år
Familiegruppe Nord

100.125 400.500
Fremskudt familierådgiver 354

1416

358.500

Familieuddannelse

12

48

12.000

God familiestart

12

48

12.000

Styregruppe

12

48

Børne- og Familieområde Nord

18.000
38.000

Familieuddannelse

12

God familiestart
Styregruppe

12

152.000

48

18.000

416

116.000

48

18.000

Udviklingscenter for Børn og Unge

2.500

10.000

God familiestart

5

20

5.000

Netværk for børnefamilier

5

20

5.000

Center for Tværfaglig Forebyggelse
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Kr. i alt

48.250

193.000

Multimænd

10

40

13.000

Forældredialog
Kriminalpræventive netværksmøder
Kriminalpræventive aktiviteter
Opkvalificering af nøglepersoner

12

48

12.000

54

216

81.000

60

240

60.000

9

36

9.000
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Styregruppe

12

48

Sundhedsplejen

30.500

122.000

God familiestart

92

368

92.000

Forældredialog

12

48

12.000

Styregruppe

12

48

Tandplejen

18.000
2.500

10.000

God familiestart

5

20

5.000

Netværk for børnefamilier

5

20

5.000

Ydelses- og Socialcenter

3750
Socialfaglig vejledning

12

48

Socialcenter Integration
Socialfaglig vejledning

12

48

Multimænd

5

10

Praktikcoach

40

160

40.000
40.000

38.750
Tryg Bydel

2.500
2.500

10.000

Socialsekretariatet/
Netværkskoordinator

15.000
15.000

625

Uddannelseshuset

15.000
15.000

3750

Jobcenter Integration
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18.000

155.000

28

112

28.000

Fremskudt familierådgiver 28

112

28.000

Familieuddannelse

28

112

28.000

Bydelsmødre

28

112

28.000

Multimænd

3

12

3.000

Forældredialog

28

112

28.000

Styregruppe

12

48

12.000

Møde den 25.11.2016
kl. 08.30

3

Side 4 af 5

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Strategisk samarbejdsaftale, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Kommissorium for bestyrelse for boligsocial helhedsplan i Løvvangen 2017-2020.pdf
Organisationsdiagram, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Budgetark, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Kommunal medfinansiering.pdf
Kommunal medfinansiering, excelark, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Delaftale Tryghed og trivsel, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Delaftale Forebyggelse og Forældreansvar, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Delaftale Uddannelse og Beskæftigelse, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Delaftale Kriminalpræventiv indsats, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
Beredskabsplan, Boligsocial helhedsplan Løvvangen 2017-2020.pdf
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