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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika 

former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida, 

bottnar i att de inte fått eller får sina grundläggande sociala behov 

tillfredsställda. 

  

Det mest framgångsrika sättet att förebygga missbruk, kriminali-

tet, social utslagning och utanförskap är att stärka individen. Detta 

genom ett främjande arbete som syftar till att höja dennes själv-

känsla, självkännedom och förmåga att i samspel med andra forma 

sitt eget liv utifrån egna förutsättningar och idéer. 

Det sker genom skapandet av mötesplatser där det finns möjlighet 

att bygga positiva relationer med vuxna och jämnåriga.  

 

Ledord för all vår verksamhet är: 

 en gemensam värdegrund 

 samverkan 

 helhetssyn 

 långsiktighet 

 

Arbetssätt  
Vår roll är att i första hand stödja de vuxna som i olika samman-

hang möter barn och ungdomar till och med gymnasieåldern. Detta 

genom att utveckla och stärka deras kompetens och medverka till 

att skapa arenor för samarbete. BIG skall alltså vara ett stöd till 

ordinarie verksamhet när den genomför olika insatser, dvs. inte gå 

in och ta över, då detta oftast är kontraproduktivt.  

Våra insatser kan rikta sig till föräldrar, personal från förskolan, 

skolan, fritidsgårdarna, polisen, socialtjänsten, föreningsledare,  

ledare inom idrottsrörelsen, vuxenvandrargrupper m fl. 

 

Vår ambition är att insatserna genomsyras av ett normkritiskt per-

spektiv.   

 

BIG har som ambition att utveckla och förnya sitt digitala arbete 

med syfte att synas och verka i fler sammanhang. 
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Arbetsmetoder  
utbildning  

samverkan  

information  

konsultation  

coachning  

gruppverksamhet  

omvärldsbevakning samt förmedla forskningsresultat  

 

Vision 
Gävle skall vara en trygg kommun för samtliga barn och ungdo-

mar att växa upp i. 

 

Styrdokument 
BIGs mål vilar på de värden som kommer till uttryck i FNs barn-

konvention, de olika nämndernas mål, uppdrag och styrdokument, 

skolans olika läroplaner och lagar, diskrimineringslagen, de  

nationella folkhälsomålen, Riksidrottsförbundets styrdokument 

”Idrotten vill”. 

 

Mål 
De övergripande målen med BIGs insatser är att tillfredsställa 

barns och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräf-

tade, men också av att finnas i ett sammanhang och möta gränser.  

De kortsiktiga målen formuleras utifrån de olika insatser vi gör. 
 
Uppföljning 
Verksamheten följs upp vid BIG-gruppens samt ledningsgruppens 

möten. 

 

Utvärdering 
I huvudsak så är det BIGs stöd till den ordinarie verksamheten och 

hur värdefullt man upplever det stödet som kan utvärderas när vi 

utvärderar BIGs insatser. Den ordinarie verksamheten har i sin tur 

ansvar för att utvärdera sina egna insatser. För BIG är givetvis ut-

fallet av dessa utvärderingar intressant att förhålla sig till och kan 

vara vägledande för nya insatser riktade till verksamheten.  

 

Ekonomi 
BIGs verksamhet har finansierats av Gävle kommun, Gavlefastig-

heter Gävle kommun AB, Svenska Kommun Försäkrings AB samt 

Svenska Stöldskyddsföreningen. 

Medverkande huvudmän står för lönen för respektive personal.  
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Organisation och ledningsgrupp 
 Anna-Karin Wågberg Sperring,  

Kommunledningskontoret ( KLK ), ordförande. 

 Jens Gagge, KLK, säkerhetsenheten. 

 Måns Jennehag, Polisområde Gästrikland. 

 Anne Jäder, Utbildning Gävle. 

 Pelle Matton, gruppledare BIG. 

 Ulf Olsson, Polisområde Gästrikland. 

 Anna Thollin, Socialtjänst Gävle.  

 Andreas Tuveson, Kultur & Fritid. 

 

BIG är en del av Gävles Lokala Brottsförebyggande råd 

(GLBRÅ). BIG har under året utgjort lokalstyrelse för Svenska 

Stöldskyddsföreningen. 

 

Personal 
 Nanny Hörnqvist, Socialtjänst Gävle.  

 Magnus Ljung, Socialtjänst Gävle, (fr.o.m. maj). 

 Pelle Matton, Utbildning Gävle. 

 Eva-Lena Nordin, Polisområde Gästrikland. 

 Jonas Norström Pettersson, Kultur & Fritid, (fr.o.m. aug). 

 Markus Strömbergsson, Kultur & Fritid, (t.o.m. jan). 
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Insatser Tryggare skola  

 

Trygghetsarbetet  

Trygghetsarbetet handlar om att ge chefer och personal inom sko-

lan och förskolan stöd i arbetet med värdegrundsfrågor. Tyngd-

punkten har varit det främjande och förebyggande arbetet och ar-

betet med att skapa trygga och goda lärandemiljöer. Våra insatser 

syftar även till att stödja skolorna i att åtgärda olika problem.  

 

 Vi har gett skolledare och förskolechefer personligt stöd i  

deras trygghetsarbete. Vi har haft ett coachande förhållnings-

sätt vid dessa insatser. 

 

 BIG har varit till Vikingagårdens förskola och pratat trygghet 

och säkerhet med barn och personal. Insatsen utfördes i polis-

uniform. 

 

 BIG har erbjudit stöd i värdegrundsfrågor till personal i för-

skolan. Fokus har legat på samtal och diskussion. Deltagarna 

har övats att lyssna in och visa respekt inför varandras ställ-

ningstagande. Syftet med insatserna har varit att öka förstå- 

elsen och föda nya tankesätt kring värdegrundsfrågorna samt 

att skapa en tryggare arbetsmiljö i förskolan.  

 

 Vi har medverkat vid två kompetensutvecklingsdagar för lika-

behandlingsansvariga vid Sörby och Bomhus förskoleområde.  

 

 BIG har medverkat vid föräldramöten på två förskolor, för att 

prata på temat likabehandling, de sju diskrimineringsgrun-

derna samt normer och normkritiskt förhållningssätt.  

 

 Två personer från BIG har gått en utbildning i den våldsföre-

byggande metoden ”Mentorer i våldsprevention” (MVP). 

MVP är ett metodmaterial som handlar om att utbilda och 

skapa dialog med elever i frågor som rör, våld, genus och 

åskådarperspektivet. 

 

 En person från BIG-gruppen har gått en vidareutbildning i 

MVP mentorer i våldsprevention. Detta för att kunna utbilda 

personer i Gävle kommun som är intresserade av att använda 

MVP på sin skola.  
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 Vi har i samverkan med Utbildning Gävle genomfört en ut-

bildning för ”likabehandlingspiloter” och pedagogiska ut-

vecklingsledare i förskolan. Insatsen handlade om hur de kan 

arbeta med barnkonsekvensanalys i samband med beslutsfat-

tande i sin verksamhet.  

 

Gävlemodellen – skolans arbete mot mobbning 

Syftet med Gävlemodellen är att förena Skolverkets forskningsre-

sultat som presenteras i rapporten ”Utvärdering av metoder mot 

mobbning”, med de krav som ställs på verksamheten i skollagen 

och i diskrimineringslagen. Insatsen sker i samarbete mellan  

Utbildning Gävle, BIG och Högskolan i Gävle. 

 

Gävlemodellen är inget färdigt program, utan respektive skolas in-

satser utgår från den egna skolans behov.   

 

I styrgruppen ingår professor Peter Gill, grundskolechef Eva  

Levin, doktorand Paula Larsson, kvalitetsutvecklare Bo-Erik  

Simonsson samt Utbildning Gävles representant i BIG-gruppen 

Pelle Matton.  

 

 Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med professor Peter 

Gill. Han har varit en viktig länk in i forskarvärlden. 

 

 Vi har försett Trygghetsteamen, Personalutbildarna och skol- 

ledarna fortlöpande med nya forskningsresultat och tips om 

material mm.  

 

 För att skapa en långsiktig kontinuitet i Gävlemodellen så har 

vi vid två tillfällen kallat respektive skolledare till enskild 

uppföljning av arbetet på den egna enheten. Vi använder oss 

av en modell med reflektion och självskattning. Cirka 60 st. 

skolledare har deltagit i insatsen. 

 

Vi har haft ett tvådagars besök av en delegation på 11 st. per-

soner från Örnsköldsviks kommun. De ville ta del av vårt ar-

bete med Gävlemodellen. Från Gävle kommun medverkade 

kommunalrådet Jan Myléus, grundskolechef Eva Levin,  

kvalitetsutvecklare Bo-Erik Simonsson, universitets-adjunkt 

och doktorand i pedagogik vid Högskolan i Gävle Paula Lars-

son samt representant från BIG.  
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 Vi har genomfört en egen nätverksträff för de Trygghets- 

teamen som utbildades hösten 2016. 22 st. medverkade och de  

värderade träffens upplägg till 3,91 och träffens meningsfull-

het till 3,95 på en fyrgradig skala.            

 

 Vi har genomfört en egen nätverksträff för de Personalutbil-

dare som utbildades hösten 2016. 16 st. medverkade och de  

värderade träffens upplägg till 4,0 och träffens meningsfullhet 

till 3,9 på en fyrgradig skala.            

 

 Vi har genomfört en egen nätverksträff för de Skolledare som 

startade upp Gävlemodellen hösten 2016. 16 st. medverkade 

och de värderade träffens upplägg till 3,5 och träffens me-

ningsfullhet till 3,7 på en fyrgradig skala.   

 

 Vi har genomfört en nätverksträff för Gävlemodellens samt-

liga Trygghetsteam. 96 st. medverkade. De medverkande vär-

derade insatsens upplägg och meningsfullhet till 3,9 på en fyr-

gradig skala. 

 

 Vi har genomfört en nätverksträff för Gävlemodellens samt-

liga Personalutbildare. 42 st. medverkade. De medverkande 

värderade insatsens upplägg och meningsfullhet till 3,9 på en 

fyrgradig skala. 

 

 Vi har genomfört en nätverksträff för skolledarna inom ramen 

för Gävlemodellen. 16 st. medverkade. De medverkande vär-

derade insatsens upplägg och meningsfullhet till 3,9 på en fyr-

gradig skala. 

      

 Vi har under sex halvdagar genomfört en insats, som syftade 

till att stödja skolorna i det utredande och åtgärdande arbetet. 

Medverkade gjorde skolornas Trygghetsteam, Personalutbil-

dare och skolledare. Utbildning Gävles jurist, Anu Sundin ut-

gick från de brister hon funnit när det gäller skolornas syste-

matik och dokumentation i det utredande och åtgärdande ar-

betet. Eftersom friskolorna i vissa delar har en annan lagstift-

ning än de kommunala skolorna så arrangerade vi en egen in-

sats för dem. Det var 196 st. som medverkade. 

 

 Vid en chefsträff, där ca 80 chefer från Utbildning Gävle 

medverkade, presenterade vi, tillsammans med grundskolans 

chef och en kvalitetsutvecklare, Gävlemodellens resultat så 

här långt.  
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 Under v.17 och v.42 så genomförde Gävles skolor en kortare 

enkät för F-3 och en anpassad variant av Skolverkets enkät för 

eleverna i åk 4-9. Cirka 9000 elever var berörda. 

 

 Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare vid Utbildning Gävle, 

har genomfört två insatser riktad till skolledarna. Insatsen 

handlade om att stödja dem i att tolka enkätresultatet från v.17 

och v.42. 

 

 Styrgruppen har haft ett möte med ett antal forskare och  

tjänstemän från Högskolan i Gävle. Förhoppningen är att vi 

framöver skall kunna utveckla ett antal forskningsprojekt till-

sammans. 

 

 Utbildning Gävle har implementerat en strategi för hur  

respektive skola på ett strukturerat sätt skall fånga upp tidi-

gare utsatta elevers positiva och negativa erfarenheter av sko-

lans insatser. Det skall ses som en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet, när det gäller skolornas utredande och åtgärd-

ande insatser. Det finns även en ”rehabiliterande” aspekt för 

de utsatta eleverna. 

 

 BIG har under hösten implementerat Gävlemodellen på 

Sätraängsskolan, som är en relativt nyöppnad F-skola. Inled-

ningsvis genomförde vi en insats för all personal och därefter 

Strategimöte 1, insats för Trygghetsteam och Personal- 

utbildare samt den avslutande insatsen Strategimöte 2. 

 

 Vi har presenterat Gävlemodellen för nyanställda  

pedagoger i Gävle kommun, 60 st. medverkade. 

 

 Vi har genomfört en utbildningsdag, Strategimöte 1, för de 

skolledare som är nyanställda i Gävle kommun. De hade med 

sig ”nyckelpersoner” från den egna verksamheten, 31 st. med-

verkade. 

 

 BIG har genomfört en heldags insats, Strategimöte 2, för de 

skolledare som är nyanställda i Gävle kommun. Skolledaren 

hade med sig sitt Trygghetsteam, Personalutbildare samt 

andra nyckelpersoner. Med enkätresultatet från v.42 som un-

derlag så planerade man sitt fortsatta arbete, 38 st. medver-

kade. 
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 BIG har genomfört en kompletteringsutbildning för Trygg-

hetsteamen, 35 st. medverkade.  

 

 Vi har genomfört en kompletteringsutbildning för Personalut-

bildare, 18 st. medverkade. 

 

 Vi har vid tre tillfällen gett skolledarna vid Staffansskolan 

stöd i hur de kan utveckla sitt trygghetsarbete. 

 

 I samarbete med Utbildning Gävles skoljurist har vi skapat 

nytt material till en helt ny utbildningsinsats för Trygghets- 

teamen. 

 

Delaktighet och inflytande 

 BIG har, i samarbete med Utbildning Gävle, genomfört en in-

sats om elevers delaktighet och inflytande i skolan. Föreläsare 

var Ulrika Bergmark, forskare vid Luleå tekniska universitet. 

Det var 32 st. som medverkade. Utvärderingen visar att delta-

garna värderar insatsens innehåll till 4.5 och upplägget till 4.4 

på en femgradig skala. 

 

 Vi har genomfört två nätverksträffar för elevrådsvuxna på 

grundskolan. Träffarnas syfte var att ge deltagarna en möjlig-

het att utbyta erfarenheter och få tips på material och verktyg 

kring elevinflytande. 

 

Främjande arbete med normkritiskt perspektiv 

För att stödja skolorna i deras uppdrag att skapa trygga och goda 

lärandemiljöer, har BIG tagit fram och genomfört en utbildning i 

hur man kan arbeta främjande i skolan. Utbildningen har ett 

normkritiskt perspektiv. Vi har genomfört tre utbildningsdagar 

riktad till all skolpersonal samt två specialbeställda utbildningar 

till enskilda skolor, sammanlagt deltog 94 personer. Utvärde-

ringen visar att deltagarna värderar insatsens innehåll till 4,8 och 

upplägget till 4,7 på en femgradig skala.  
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Sociala medier 

 Vi har varit till nio skolor och informerat elever om sociala 

medier. 

 

 Vi har varit till fem skolor och informerat föräldrar om sociala 

medier på föräldramöten. Vi även träffat skolpersonal och in-

formerat om sociala medier. Fokus har legat på vad  

lagen säger och hur man som förälder eller personal bör för-

hålla sig till barn, ungdomar och internet. 

 

Orosamtal med föräldrar 

Utbildningen syftar till att ge redskap för hur skolpersonal talar 

med föräldrar när man känner oro för deras barn. Syftet är också 

att ge en fördjupad kunskap om anmälningsplikten och social-

tjänstens stödinsatser.  

Vi har i samarbete med socialtjänsten genomfört tre utbildnings-

tillfällen för skolans personal, där 22 personer deltog. BIG har 

även genomfört fyra utbildningstillfällen för förskolans personal, 

där 54 personer deltog.  

Skolans utvärdering visar att deltagarna värderar insatsens inne-

håll till 4,8 och upplägget till 4,9 på en femgradig skala. 

Förskolans utvärderingar visar att deltagarna värderar insatsens 

innehåll till 5,0 och upplägget till 4,9 på en femgradig skala. 

 

Framtidssamtal 

Framtidssamtal är ett samtal med en ungdom och dennes föräldrar, 

där man är orolig att ungdomen kan vara på väg in i ett destruktivt 

och kriminellt beteende. Samtalen genomförs på BIG eller på sko-

lan. 

 

Det är polisens representant på BIG som, i uniform, genomför 

samtalet. Under samtalet kartlägger man ungdomens livssituation 

för att hitta något positivt att bygga vidare på. Det är viktigt att 

samtalet blir positivt och framåtskridande. Innan parterna skiljs åt 

bokas tid för uppföljning. 

 

Vi har haft åtta framtidssamtal under året. Några har kommit till-

baka på uppföljningsmöten några veckor senare. 
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Ordning och säkerhet i skolan 

Utbildningen syftar till att ge skolpersonal en ökad kunskap om 

vad man får och inte får göra i skolan ur ett juridiskt perspektiv. 

Utbildningen innehåller både teori och praktiska arbetsuppgifter 

som genomförs gruppvis. 

 

Vi har genomfört två utbildningar under året. Det är 27 personer 

som har gått utbildningen, 100 % av de som deltagit i utvärde-

ringen är nöjda eller mycket nöjda med kursens innehåll och upp-

lägg. 

 

Konflikthantering 

Som ett led i trygghetsarbetet har BIG genomfört utbildningar i 

konflikthantering.  Målet med utbildningarna var att ge skolper-

sonal verktyg för hur man kan lösa konflikter och skapa en lug-

nare och tryggare arbetsmiljö. 

 

Drogförebyggande arbete 

 BIG har haft regelbundna uppföljningsträffar med kommu-

nens drogsamordnare. 

 

 BIG har tillsammans med fältgruppen, drogfri skola och Gäv-

les drogsamordnare skrivit en insändare till Gävle tidningarna 

om ungdomar och alkohol i samband med sista april. Vi har 

även annonserat på tavlan vid Stortorget och stadstavlorna in-

för sista april och skolavslutningen. 

 

 ”Tobaksfri Duo” är en vetenskapligt utvärderad kontraktsme-

tod med syfte att förebygga tobaksbruk bland ungdomar. Alla 

högstadieskolor utom två har medverkat. BIG ingår i en ar-

betsgrupp som verkar för att fler skolor ska ansluta sig till me-

toden.  

 

 BIG har varit medarrangör vid ungdomskonferensen ”Jag 

brinner” på Högskolan i Gävle. Konferensen vänder sig till 

elever i årskurs 9 och på gymnasiet och syftar till att ge mer 

kunskap om tobak, alkohol och narkotika. I år firade ”Jag 

brinner” 10 år och med anledning av det genomfördes därför 

en extra konferensdag, med möjlighet för fler elever att delta. 

Ca 500 elever deltog på konferensen och fick bland annat se 

en teater om tonårstid, Internet och droger samt lyssna till 

olika seminarier kring alkohol, tobak och narkotika.  
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Insatser Tryggare Fritid 

 

Medling vid brott 

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått ett 

brott och den person som har utsatts för brottet. Mötet sker tillsam-

mans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala 

om vad som hänt. Syftet är att minska de negativa följderna av ett 

brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser sam-

tidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad insikt om brot-

tets konsekvenser. Medling erbjuds när gärningsmannen är i ål-

dern 12-21 och bygger på frivillighet från både gärningsman och 

brottsoffer.  

  

BIG har samordningsansvaret för medlingsverksamheten i Gävle, 

Ockelbo och Sandvikens kommun. 

 

Medlingssamordnaren har medverkat i ett samverkansmöte om 

unga lagöverträdare på tingsrätten. De som medverkade var ung-

domsåklagare, rådmän från tingsrätten, ungdomspoliser samt  

representanter från socialtjänsten i Gästriklands kommuner. 

 

 Medlingssamordnaren har informerat nämndemannaföre-

ningen på tingsrätten om medling. 

 

 Vi har arbetat med fem ärenden under året. 

 

Vuxenvandring 

Att vara vuxenvandrare innebär att finnas till hands för ungdomar 

som stöd samt att vara en god förebild. Det handlar om att bry sig,  

inte bara om sina egna barn utan också om andras. 

När vuxna finns mitt ibland ungdomar på gator och torg sent på 

kvällar och nätter, får det en lugnande effekt på hela miljön. 

 

 Vi har arrangerat en träff för vuxenvandrarna i Sätra där vi in-

formerade om en vuxenvandrares uppdrag. Röda Korset  

genomförde en första hjälpen samt en hjärt- och lungräddning 

genomgång. 

 

 BIG har tillsammans med kommunpolisen och socialtjänstens 

förebyggande grupp haft ett möte med somaliska föreningen 

på nordost, som har startat vuxenvandring. 
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 Vi har arrangerat ett möte med medlemmar i TIBO (Tillsam-

mans i Bomhus). Mötets syfte vara att starta vuxenvandring i 

Bomhus. 

 

Samordning vid riskhelger 

BIG har haft ett samordningsansvar vid ”riskhelgerna”. Våra  

lokaler har fungerat som samlingspunkt för de medverkande. Det 

är många frivilliga som arbetar ideellt dessa kvällar. Medverkar 

gör också Polarna Gävle, polisens ungdomsenhet, socialtjänstens 

fältassistenter, Drogfri skola, drogsamordnaren, räddningstjänsten 

och väktare. 

 

Vid både sista april och skolavslutningen var det ca 30 personer 

som medverkade. Båda helgerna avlöpte väldigt lugnt. Vi hade 

inga omhändertagna ungdomar. 

 

Socialt arbete i samarbete med idrottsrörelsen 

 BIG har tillsammans med SISU genomfört en utbildning om 

ledarskap för spontanidrottsledare. 

 

 BIG har träffat vaktmästarna på Nynäs idrottsanläggning för 

att diskutera värdegrund. 

 

 BIG har hjälpt Brynäs IF fotboll i deras arbete med revide-

ringen av värdegrund 

 

Polarna Gävle 

Polarna Gävle är ett samverkansprojekt mellan BIG och Gävles 

fritidsgårdar. Syftet är att låta vuxna, med stor vana att arbeta med 

ungdomar, och ungdomar ”vandra” tillsammans i city och stads-

delarna. Gävles fritidsgårdar har handplockat både de vuxna och 

ungdomarna, som man funnit lämpliga att delta i projektet. Två 

fritidsledare och två ungdomar, med förstärkning sista april och 

skolavslutningen, har arbetat under helgerna från sista april till och 

med Alla helgons helg. Politiker kallade tjänstemän till ett möte i 

november med anledning oroligheter i Sätraområdet. Efter det mö-

tet tillsattes resurser så att Polarnas vandringar kunde fortsätta utan 

uppehåll, nu med lite extra fokus på Sätra.  
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Meningen är att Polarna Gävle skall ta kontakt med ungdomar i 

”riskzon” för att slussa dem till fritidsgårdsverksamheten. Målet 

med projektet är att förebygga bråk, klotter och annan skadegö-

relse samt att få igång ett väl fungerande samarbete mellan fritids-

gårdarna, socialtjänsten och polisen.  

Varje vandring dokumenteras i en dagbok som sedan distribueras 

till samtliga fritidsgårdsföreståndare, BIGs ledningsgrupp och till 

nyckelpersoner inom bl. a Gävle kommun. Polarnas dagboksan-

teckningar, visar att det har varit ett lugnt år i centrala Gävle. 

BIG hade en upptaktsträff för Polarna projektet under våren där 

medverkarna fick en kort utbildning i konflikthantering av suppor-

terpolis Tony Persson.  

 

Fritidsgårdarna 

 BIG har i samarbete med Socialtjänstens fältgrupp genomfört 

en framtidsverkstad med Gävles fritidsgårdsföreståndare.  

Temat var samverkan mellan Kultur & Fritid och Fritidsgår-

darna Gävle.  

 

 BIG har medverkat vid de regelbundna föreståndarträffarna 

som Kultur & Fritid arrangerar. 

 

 BIG har medverkat vid fritidsgårdarnas redovisningar av de-

ras verksamheter. 

 

 BIG arrangerade en utbildningskväll kring droger tillsammans 

med Drogfri skola och socialtjänstens fältarbetare. Personal 

från fritidsgården Brynjan och Zebran medverkade.  

 

 BIG har genomfört en utbildning kring heder och extremism 

för personal som arbetar på fritidsgårdarna. Cirka 45 personer 

medverkade. Utvärderingen visade att deltagarna värderade 

insatsens innehåll och upplägg till 4,5 på en femgradig skala.  

 

 BIG startade i oktober ett nytt forum kallat ”Frukostträffen”. 

Insatsen vänder sig till fritidsgårdarnas föreståndare och syftet 

är att de skall få möjlighet att diskutera aktuella frågor i deras 

verksamheter tillsammans med representant från BIG. Detta 

sker månadsvis.  
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Hedersrelaterat våld och vålds- 

bejakande extremism 

 

 Arbetet med att informera om BIGs utökade kompetens har 

påbörjats och fortgår kontinuerligt. Uppsökande verksamhet 

har skett till bl. a fritidsgårdar, skola, civila samarbetspartners 

m.fl. Även kontakt med lokal press har tagits. 

 

 Då forskningen inom området är mycket intensiv så satsar 

BIG stort på extern utbildning på området. Bl. a har 7,5 uni-

versitetspoäng inhämtats via Lunds Universitet, på distans, i 

Våldsbejakande extremism. Utbildningen var den första i sitt 

slag i Sverige och den erbjöd ett stort antal seminarier med 

några av landets största experter på området. Utbildning har 

även skett i radikaliseringens psykologi, medieträning, 

mänskliga rättigheter m.m. 

 

 Det har under året inletts ett samarbete med Socialtjänstens 

fältgrupp. 

 

 Vi har genomfört utbildningsinsatser i hedersrelaterat våld 

och våldsbejakande extremism riktade till fritidsgårdarnas 

personal.   

 

 BIG deltar i våldscoachgruppen, för att stötta i och utvecklan-

det av arbetet inom gruppen i hedersrelaterat våld och vålds-

bejakande extremism. 

 

 BIG samarbetar med och stöttar Sesams verksamhet med en-

samkommande flyktingbarn, såväl teoretiskt som praktiskt. 

 

 Skolledarna har fått en genomgång av problematiken kring 

hedersvåld och våldsbejakande extremism. 

 

 Ett samarbete tillsammans med kommunens funktion för ar-

betet mot våld i nära relation har inletts med Gavlegårdarna. 

Fokus ligger på att införa ”Huskurage”, ett arbete som syftar 

till att göra boende i ett område mer benägna att notera och 

agera mot våldstendenser i närmiljön och öka känslan av sam-

hörighet. Huskurage har införts i stadsdelen Brynäs med en 

inledande informationsträff för boende i det aktuella området. 
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 Vi har genomfört en utbildningsinsats om våld i nära relation, 

hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism för alla  

anställda på Gavlegårdarna. 

 

 BIG följer och samarbetar kontinuerligt med den nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

 

 BIG har informerat om och beskrivit uppdraget att arbeta mot 

hedersvåld och våldsbejakande extremism för såväl enskilda 

politiker som för Socialnämnden. 

 

 Samarbetsvägar har utforskats mellan kommunen och läns- 

styrelsen i dessa frågor. 

 

 Studieresor har genomförts för att inhämta kunskaper och er-

farenheter, bl. a. till Fryshuset. Det arbete de genomför, för att 

hjälpa vit makt anhängare att lämna rörelsen, kan vara en bra 

grund för allt arbete med att omvända våldsbejakande extre-

mister. 

 

 BIG samarbetar med Familjecentralen i Sätra. Projektet foku-

serar på att förhindra könsstympning. 

 

En ”grundvaccinering” av kommunens anställda i dessa frå-

gor har inletts. Vi har genomfört en utbildningsinsats för att 

skapa en gemensam grundförståelse för problematiken, med 

hedersvåld och våldsbejakande extremism inom kommunen.  

 

 BIG har deltagit i forum och seminarier som behandlar olika 

ämnesområden, bl. a. ”Våga prata religion”. Ett forum där 

kommunens religiösa samfund bjöds in för att diskutera relig-

ionsutövande i en öppen miljö.  

 

 Samarbetet med Polisen utvecklas kontinuerligt. 

 

 BIG har inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle för att sä-

kerställa att arbetet med lägesbild, d.v.s. hur man tar fram den 

rådande aktiviteten av extremister, och den efterkommande 

handlingsplanen för hur vi hanterar dem utvecklas på ett bra 

sätt. 

 

 Samarbeten med enskilda aktörer med intressen i frågorna har 

inletts. 
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Övriga insatser under året 

 BIG har deltagit i stadsdelsträffar där olika föreningar och 

andra aktörer träffas för att samverka kring trygghetsskapande 

insatser i området. 

 

 BIG har deltagit vid medborgardialoger som genomförts i 

olika stadsdelar. 

 

 BIG har deltagit i ett samrådsmöte tillsammans med politiker 

och tjänstemän, rörande oroligheterna i Sätra. 

 

 Vi presenterade BIGs verksamhet för den Sydafrikanska dele-

gationen som var på ett av de kontinuerliga besöken i kom- 

munen. 

 

 BIG har deltagit i möten med Brynäs IF fotboll, socialtjäns-

tens fältarbetare, föreståndare på fritidsgården Brynjan, repre-

sentant för Kultur & Fritid och ledningsgruppen för Staffans-

skolan. Syftet med dessa möten är att få till samverkan och 

planera hur vi kan möta ungdomarna under skoltid och på fri-

tiden.  

 

 BIG har genomfört föreläsningar tillsammans med en lärare 

på Borgarskolan kring våld (MVP) i två samhällsklasser på 

Borgarskolan. Ytterligare tillfällen är inbokade 2018. 

 

 Kultur & Fritids nya representant på BIG har besökt förestån-

dare på fritidsgårdarna, föreningar, personer i olika roller 

inom kommunen, idrottsförbund, idrottsföreningar och SISU. 

Syftet har varit att skapa en bild över vilka BIG kan samar-

beta med samt hur formerna kring detta kan se ut. 

 

 Vi har medverkat i den lokala Hiv/sti-gruppens styrelsemöten. 

 

 BIG har medverkat vid Svenska stöldskyddsföreningens lo-

kalstyrelsekonferens och årsmöte. 

 

 Polisens representant på BIG representerar polisen i Ockelbo 

kommuns SSPF grupp. SSPF är Skola, Socialtjänst, Polis och 

Fritid som tillsammans arbetar med snabba insatser för ung-

domar med riskbeteende. 
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 Polisens representant har tillsammans med kommunpolisen 

medverkat i två seniorråd på Stadshuset. Syftet är att skapa en 

dialog mellan pensionärerna och polisen. 

 

 

 

 

 

 

Gävle den 20 december 2017 
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