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Tilläggsyrkande angående – Rekvirering och 
fördelning av statsbidrag för sociala insatser 
för barn och unga i utsatta områden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Statsbidrag rekvireras från Socialstyrelsen till ett belopp av 43 392 000 kronor för sociala 

insatser för barn och unga i utsatta områden 

2. Fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden i 

enlighet med tjänsteutlåtandets förslag 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att uppföljning sker med mål för 

respektive nämnd i ordinarie uppföljningsprocess kring användandet av de tilldelade 

stadsbidragen för att säkerställa att medlen kommer till nytta för rätt målgrupp ur ett 

individperspektiv. 

 

Yrkandet 
Demokraterna ser positivt på stadsledningskontorets förslag om ”Rekvirering och fördelning 

av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden”. Likaså delar vi 

uppfattning om bedömningen ur såväl ekonomisk som social dimension. De medel som enligt 

förslag skall fördelas till socialnämnderna kommer att utgöra ett nödvändigt tillskott i att 

utveckla arbetet med segregationsrelaterad problematik inom respektive förvaltnings 

ansvarsområde. 

Det är emellertid viktigt att sätta tydliga uppföljningsbara mål för de insatser nämnden väljer 

att prioritera inom området för barn och unga i utsatta områden. Detta för att på ett tydligt sätt 

kunna utvärdera vilken effekt och nytta som kommit den tänkta målgruppen till gagn. 

Erfarenheten har olyckligtvis visat sig att tidigare punktinsatser inom det sociala området varit 

svåra för att inte säga omöjliga att följa upp ur ett övergripande perspektiv. Den redovisning 

som i bästa fall funnits att tillgå tidigare har oftast stannat vid en beskrivning av 

arbetsmässiga metoder och verksamhetsmässig utformning.  

För få en erfarenhetsmässig och användbar utvärdering krävs i detta, och i de flesta andra 

sammanhang, en utvärdering som tar fasta på nyttan ur den enskilde individens eller gruppens 

perspektiv. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Tilläggsyrkande 

 

2021-05-17 

 

Demokraterna 

  

Ärende nr: 2.2.1 
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Rekvirering och fördelning av statsbidrag för 
sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Statsbidrag rekvireras från Socialstyrelsen till ett belopp av 43 392 000 kronor för 
sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.  

2. Fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, i 
enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har möjlighet att rekvirera bidrag till ett belopp av 43 392 000 kronor för 
sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Statsbidraget är en del av de 
statsbidrag som är beslutade av riksdagen i samband med budgeten 2021 i syfte att 
minska och motverka segregation.  

Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget ska fördelas mellan Göteborgs Stads 
regionala socialnämnder enligt samma princip som Socialstyrelsen fördelar mellan 
kommunerna. Stadsledningskontoret bedömer att statsbidraget ska tilldelas de nämnder 
som har ansvar för insatser för barn och unga i de utsatta områdena. De stadsområden 
inom Göteborgs Stad som är aktuella för att tilldelas statsbidrag för sociala insatser för 
barn och unga i utsatta områden är socialnämnd Nordost, socialnämnd Hisingen och 
socialnämnd Sydväst.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stad har möjlighet att rekvirera bidrag från Socialstyrelsen till ett belopp av    
43 392 000 kronor för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.  

Göteborgs Stad har också ansökt om statsbidrag till ett belopp av 12 031 000 kronor från 
Delegationen mot Segregation som också är en del av de statsbidrag som riksdagen har 
avsatt för att minska och motverka segregation. Denna ansökan och fördelning beslutades 
i kommunstyrelsen 2021-03-31 (dnr 0434/21).  

Statsbidraget kan ge positiva konsekvenser på ekonomin för de aktuella socialnämnderna. 
De bedöms kunna genomföra insatser som kompletterar, utvecklar och förstärker 
verksamhet som staden redan bedriver gällande brottsförebyggande arbete. Det kan också 
bidra till en ökad tillgänglighet i socialtjänstens verksamheter riktade till barn och unga. 
Både tidiga och riktade insatser till barn och unga kan ge positiva effekter för individerna.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-06 
Diarienummer 0635/21 
 

Handläggare  
Nakisa Khorramshahi 
Telefon: 031-368 00 48 
E-post: nakisa.khorramshahi@stadshuset.goteborg.se  
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I ett längre perspektiv bedöms insatserna få positiva konsekvenser på stadens ekonomi 
genom att människors livsvillkor kan förbättras. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stad arbetar varje dag på olika sätt inom sina grunduppdrag och i samverkan 
med andra för att förbättra livsvillkoren för invånarna och minska och motverka 
segregation. Göteborgs Stad bedriver ett långsiktigt arbete med att skapa en mer jämlik 
stad. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för minskade skillnader i 
livsvillkor samt ökad sammanhållning, tillit och delaktighet bland göteborgarna. 
Segregation och ojämlikhet påverkar barns möjligheter till ett gott liv. Göteborgs Stads 
jämlikhetsrapporter från 2014 och 2017 visar tydligt att barns livsvillkor är olika 
beroende på var i staden de bor, om deras föräldrar arbetar eller inte och vilken 
utbildningsbakgrund som föräldrarna har. Att utjämna dessa skillnader och bryta den 
socioekonomiska segregationen i staden är en prioritet för Göteborgs Stad och avgörande 
för barn i hela staden.  

Statsbidraget kan ge positiva konsekvenser för de aktuella socialnämndernas 
grunduppdrag avseende arbetet med stadsområdena. Nämnderna bedöms kunna 
genomföra insatser som kompletterar, utvecklar och förstärker verksamhet som staden 
redan bedriver gällande trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Nämnderna 
bedöms även kunna öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn 
och unga. Både tidiga och riktade insatser till barn och unga kan ge positiva effekter för 
individerna. I ett längre perspektiv bedöms en mindre segregerad stad och minskade 
klyftor få positiva konsekvenser för barn och ungas livsvillkor. Genom att implementera 
ett jämställdhetsperspektiv och arbeta med normkritiskt perspektiv synliggörs hur pojkar 
och flickor, män och kvinnor drabbas på olika sätt av segregation och ojämlikhet i 
livsvillkor. 
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Ärendet  
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som 
har utsatta områden för att stärka satsningar på sociala insatser för barn och unga. 
Göteborgs Stad kan rekvirera 43 392 000 kronor fram till 2021-05-17. 
Stadsledningskontoret föreslår fördelning av statsbidragen i enlighet med Socialstyrelsens 
fördelningsmodell som utgår ifrån förekomsten av utsatta områden, riskområden 
respektive särskilt utsatta områden enligt Polismyndighetens definition, samt 
befolkningsstorlek. 

Beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att administrera, fördela medel för samt följa 
upp en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med 
statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas 
av kriminalitet. Socialstyrelsen ska, efter rekvisition, fördela medel till de kommuner som 
omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Göteborgs Stad kan fram 
till 2021-05-17 rekvirera 43 392 000 kronor från Socialstyrelsen.  

Bakgrund 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att administrera, fördela medel för samt följa 
upp en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 
2021-2023. Statsbidraget är en del av de statsbidrag som är beslutad av riksdagen i 
samband med budgeten 2021 i syfte att minska och motverka segregation. Totalt uppgår 
satsningen till 250 miljoner kronor för 2021. Regeringen beräknar att avsätta 
250 miljoner kronor årligen även för 2022–2023. 

Göteborgs Stad har också ansökt om statsbidrag till ett belopp av 12 031 000 kronor från 
Delegationen mot segregation som också är en del av de statsbidrag som riksdagen har 
avsatt för att minska och motverka segregation. Denna ansökan beslutades i 
kommunstyrelsen 2021-03-31 § 259 (dnr 0434/21). Beslut om dessa medel har ännu inte 
fattats av Delegationen mot segregation.  

Syftet med statsbidrag för 2021 
Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra 
sätt drabbas av kriminalitet. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet, samt insatser för att öka tillgängligheten i socialtjänstens 
verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare. 

Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som redan bedrivs när medel rekvireras. 
Medlen är avsedda för att utveckla och strukturera samverkan mellan aktörer i 
lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Andra berörda aktörer är exempelvis 
civilsamhället, hälso- och sjukvården och kommunala bostadsbolag. Även föräldrar och 
andra nära anhöriga är viktiga att inkludera i samverkan. Statsbidraget kan främja eller 
förstärka befintlig verksamhet och bidra till en mer strukturerad samverkan mellan 
exempelvis socialtjänst, skola och polis på individnivå kring barn och unga som hamnat i 
eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Sociala insatsgrupper är en sådan lokal 
samverkansform, liksom skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF) och skolsociala team. 

Exempel på vad medlen kan användas till:  

• En ökad närvaro av fältarbetare 
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• En ökad tillgänglighet av socialtjänstens verksamhet i det utsatta området  
• Arbetsformen: individsamverkan kring barn i sociala insatsgrupper (SIG)  
• Arbetsformen: individsamverkan kring barn i skola-socialtjänstpolis-fritid (SSPF)  
• Skolsociala team  
• Strukturerad samverkan med det lokala civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar 

och fritidsverksamhet för barn och unga  
• Samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. 

Fördelning och rekvirering av statsbidrag för 2021  
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 
2021-12-31. Statsbidraget fördelas efter rekvisition till de kommuner som omfattas av 
Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden.  

Socialstyrelsen ska fördela statsbidraget enligt en fördelningsmodell som utgår ifrån 
förekomsten av utsatta områden, riskområden respektive särskilt utsatta områden enligt 
Polismyndighetens definition, samt kommunens befolkningsstorlek:  

Steg 1: Av tillgängliga medel fördelas 75 procent till kommuner utifrån antal utsatta 
områden, riskområden och särskilt utsatta områden, där kommunerna tilldelas mer medel 
ju högre grad av utsatthet som berörda områden inom kommunen bedömts ha.  

Steg 2: Resterande medel, 25 procent, fördelas mellan kommunerna i förhållande till 
befolkningsmängd. 

Utifrån denna fördelning kan Göteborgs Stad rekvirera 43 392 000 kronor från 
Socialstyrelsen. 

Förslag på fördelning 
Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget ska fördelas mellan Göteborgs Stads 
regionala socialnämnder enligt samma princip som Socialstyrelsen fördelar mellan 
kommunerna. De regionala socialnämnderna har ansvar för sociala insatser för barn och 
unga samt uppdrag att utveckla sitt stadsområde. De regionala socialnämnder som är 
aktuella för Göteborgs Stad är Nordost, Hisingen och Sydväst då de har de utsatta 
områdena enligt Polisens lägesbild.  

Steg 1: Av tillgängliga medel fördelas 75 procent till de regionala socialnämnderna 
utifrån deras antal utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden, där ju fler 
av polisens områden som finns inom stadsområdet, framför allt särskilt utsatta områden, 
desto större andel av medlen får stadsområdet. 

Steg 2: Resterande medel, 25 procent, fördelas i förhållande till befolkningsmängden 
mellan de regionala socialnämnderna som får medel enligt steg 1. 

Utifrån fördelningsmodellen föreslår stadsledningskontoret att socialnämnd Nordost 
tilldelas 25 136 385 kronor, socialnämnd Hisingen tilldelas 10 490 604 kronor och 
socialnämnd Sydväst tilldelas 7 765 011 kronor. Förslag till fördelning har tagits fram i 
dialog med Samordningsgruppen Jämlik stad med representation av direktörer från 
berörda förvaltningar. 
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Nämnd Fördelning 

Socialnämnd Nordost 25 136 385 kronor 

Socialnämnd Hisingen 10 490 604 kronor 

Socialnämnd Sydväst 7 765 011 kronor 

 

Uppföljning av statsbidrag 
Socialstyrelsen kommer följa upp hur kommunerna har använt rekvirerade medel. 
Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2021 ska skicka in en redovisning om hur 
medlen har använts. Återrapportering sker till Socialstyrelsen i slutet av 2021 eller i 
början av 2022. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med 
angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. 

Uppföljning och återrapportering av statsbidraget till Socialstyrelsen kommer ske av 
socialnämnd Centrum. Stadsledningskontoret bedömer att detta ansvar ligger i linje med 
den justering av reglementet för socialnämnd Centrum som ligger inför beslut i 
kommunfullmäktige i samband med aktualitetsprövningen och den årliga översynen av 
styrande dokument (dnr 0110/20). Justeringen innebär att socialnämnd Centrum får 
ansvar för att administrera och samordna statsbidrag som rör fler än en nämnd inom 
socialtjänstövergripande frågor, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer det som angeläget att de medel som regeringen tillskapat 
för att genomföra åtgärder i syfte att minska risken för barn och unga att dras in i eller på 
andra sätt drabbas av kriminalitet används på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som 
möjligt.  

Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget ska fördelas mellan Göteborgs Stads 
regionala socialnämnder enligt samma princip som Socialstyrelsen fördelar mellan 
kommunerna. De regionala socialnämnder som är aktuella för Göteborgs Stad är Nordost, 
Hisingen och Sydväst då de har de utsatta områdena enligt Polismyndighetens lägesbild.  

Stadsledningskontoret bedömer att statsbidraget ska tilldelas de nämnder som har ansvar 
för insatser för barn och unga i de utsatta områdena utifrån den föreslagna 
fördelningsmodellen.  

 

 

 

Magnús Sigfússon  

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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