
Sida 1 (3) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
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Återrapportering av statsbidrag från 
Socialstyrelsen för 2022 samt förslag till 
fördelning 2023  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna föreslagen återrapportering av effekter av statsbidrag från 
Socialstyrelsen 2022 enligt ärendets bilaga 1, samt  

2. att godkänna föreslagen fördelning av statsbidraget 2023 för sociala insatser i 
utsatta områden i ärendets bilaga 1.  

Ärendet 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på sociala 
insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med 
statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt 
drabbas av kriminalitet och medlen fördelas till kommuner som omfattas av 
polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Totalt uppgick satsningen för 2022 
till 243 500 000 kronor. Efter regeringens beslut om att de statsbidrag som skulle ha 
fördelats av Delegationen mot segregation, Delmos, i stället fördelades genom 
Socialstyrelsens satsning så tillkom påfyllnadsmedel om 216 800 000 kronor utifrån 
samma uppdrag under 2022.  

Uppsala kommun har använt 15 207 315 kronor av de rekvirerade medlen år 2022 
(15 257 637 kronor) för insatser i Gottsunda utifrån statsbidragets syfte. Medlen har 
använts av arbetsmarknadsnämnden (2 873 281 kronor), socialnämnden (11 202 356 
kronor), utbildningsnämnden (424 548 kronor), kulturnämnden (399 764 kronor) och 
Uppsalahem AB (307 366 kronor). Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna 
föreslagen återrapportering av effekter av statsbidrag från Socialstyrelsen 2022 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
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Handläggare:  
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Socialstyrelsens satsning fortsätter under 2023 i samma utsträckning som den 
ursprungliga satsningen. Den totala satsningen uppgår till 243 500 000 kronor för 2023. 
Uppsala kommun kan därför rekvirera 7 972 400 kronor under 2023 för insatser i 
Gottsundaområdet. Förslaget till fördelning 2023 är gjorts mot bakgrund av 
uppföljningen av 2022 års insatser och förvaltningsöverskridande bedömning av 
prioritet och helhetseffekt. Kommunstyrelsens föreslås besluta att godkänna 
föreslagen fördelning av statsbidraget 2023 för sociala insatser i utsatta områden i 
ärendets bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med 
socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
kulturförvaltningen.   

Då satsningen från Socialstyrelsen syftar till insatser till barn och unga genomsyrar 
barnperspektivet ärendet. Jämställdhet mellan flickor och pojkar är viktigt i flera av 
insatserna såsom fritidsaktiviteter och de olika stödinsatserna. Goda livsvillkor för barn 
och unga gynnar hela samhället, även näringslivet genom exempelvis ökat 
arbetskraftsdeltagande. Insatserna ger stöd åt det brottsförebyggande arbetet som 
väntas bidra till positiva effekter även för näringslivet och dess lokala aktörer.  

Föredragning 

En uppföljning har gjorts av de insatser som finansierades av Socialstyrelsens 
statsbidrag 2022. Uppföljningen beskriver syftet med insatserna, uppnådda resultat 
under året samt bedömda effekter. Uppföljning av respektive insats (22 stycken) 
redovisas i bilaga 1. 

Kommunen har använt i princip hela statsbidraget, men på grund av den korta 
tidshorisonten så har alla insatser inte genomförts helt enligt plan. En del nämnder har 
överskridit sin budget men fått kostnadstäckning av statsbidraget då andra inte har 
utnyttjat sina medel fullt ut. Medlen har redovisats till Socialstyrelsen enligt uppställt 
förfarande i januari 2023. 

Insatserna har gett utökat stöd till barn och unga i olika åldersgrupper samt stärkt 
samverkan mellan olika aktörer. I uppföljningen har det tydligt framgått vilken 
betydelse sammanhanget och befintliga strukturer i Gottsunda har för möjligheten att 
utveckla samverkan och insatser mot individer. Det gedigna områdesarbete som pågår 
gör att det finns ett sammanhang i Gottsunda med olika samordningsforum, samsyn 
inom kommunen kring långsiktiga mål och ett engagemang bland aktörer från privat, 
offentlig och civil sektor för att tillsammans göra skillnad genom utveckling och 
samverkan. Sammanhanget gör att insatser kan utformas, testas och skalas upp med 
relativt kort varsel utifrån tillgängliga resurser. Statsbidraget har förstärkt befintliga 
samverkansstrukturer och utvecklat nya.  

Socialstyrelsens satsning fortsätter under 2023 i samma utsträckning som den 
ursprungliga satsningen där Uppsala kommun kan rekvirera 7 972 400 kronor under 
2023 för insatser i Gottsundaområdet. Som framgår i bilaga 1 är fortsättningen av en 
del insatser finansierade inom kommunens ordinarie budget 2023, medan andra 
föreslås att finansieras av Socialstyrelsens statsbidrag 2023. Förslaget till fördelning 
2023 är gjort mot bakgrund av uppföljningen av 2022 års insatser och 
förvaltningsöverskridande bedömning av prioritet och god effekt. 
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Gottsunda har varit fokus för flera förebyggande insatser de senaste åren. 
Statsbidraget från Socialstyrelsen ger möjligheter att förstärka och fortsatt utveckla 
insatser, och utforska nya samverkansformer och metoder. De insatser som föreslås 
finansieras av medel från Socialstyrelsen beskrivs i ärendets bilaga 1. Förslaget till 
insatser bygger vidare på det arbete som genomfördes under 2022 och insatserna rör 
förstärkning av socialtjänstens arbete och närvaro, utökade och förstärkta 
samarbetsformer mellan olika aktörer samt främjande av skyddsfaktorer som aktiv 
fritid och måluppfyllelse i skolan.  

Ekonomiska konsekvenser 

 De berörda nämnderna tillförs medel enligt följande: 

- arbetsmarknadsnämnden 150 000 kr   
- socialnämnden 5 500 000 kr   
- kulturnämnden 350 000 kr  
- utbildningsnämnden 1 672 400 kr 

Statsbidraget bidrar till förstärkning och utökning av verksamhet i Gottsunda, liksom 
att utforska och testa ytterligare insatser utan att de får några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen då medfinansiering för bidraget inte behövs. Medel från 
Socialstyrelsen kan rekvireras retroaktivt från 1 januari 2023.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2023 
• Bilaga 1, Återrapportering statsbidrag Socialstyrelsen 2022 samt förslag på 

fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 2023 

 

Kommunledningskontoret  

 
 

 

Joachim Danielsson 
Stadsdirektör  

Ingela Hagström  
Utvecklingsdirektör och 
biträdande stadsdirektör 
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Bakgrund 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på sociala 
insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med 
statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt 
drabbas av kriminalitet. Totalt uppgår satsningen till 243 500 000 kronor för 2022 och 
medlen har fördelats till kommuner som omfattas av polismyndighetens lägesbild över 
utsatta områden.  

Efter regeringens beslut om att de statsbidrag som skulle ha fördelats av Delegationen 
mot segregation, Delmos, i stället fördelades genom Socialstyrelsens satsning så 
fördelades även påfyllnadsmedel om 216 800 000 kronor utifrån samma uppdrag 
under 2022. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att efter rekvisition betala ut 
ytterligare 216 800 000 kronor i påfyllnadsmedel avseende statsbidraget kring socialt 
utsatta områden. Uppsala kommun rekvirerade 7 073 548 kronor av påfyllnadsmedlen 
år 2022. 

Uppsala rekvirerade 7 944 690 kronor plus 7 073 548 kronor år 2022 för insatser i 
Gottsunda utifrån statsbidragets syfte. Medlen har fördelades mellan 
arbetsmarknadsnämnden (1 950 000 kronor), socialnämnden (1 055 2000 kronor), 
utbildningsnämnden (1 200 000 kronor), kulturnämnden (800 000 kronor) och 
Uppsalahem AB (500 000 kronor). Denna återrapportering redovisar budgetutfall, 
resultat och bedömda effekter för de olika insatserna samt förslag på fördelning av 
statsbidrag från Socialstyrelsen år 2023.  

Insatser ursprungligt statsbidrag 
Statsbidraget från Socialstyrelsens satsning som helhet har använts av kommunen, 
men på grund av den korta tidshorisonten så har alla insatser inte genomförts enligt 
plan. En del nämnder har överskridit sin budget men där de fått täckning på grund av 
att andra inte har utnyttjat sina medel fullt ut. 

Socialarbetare i skolan, mellanstadiet 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Fortsatt arbete i samverkan med skola, fritid och socialtjänst och familj 
för tidig upptäckt och stöd till barn och deras familjer på mellanstadiet som löper risk 
för utanförskap eller annan negativ utveckling. Socialarbetaren finns i flera miljöer och 
fångar upp behov och skapar relationer till barn och vuxna för att underlätta att 
familjer får kännedom om tidigt stöd. Sedan socialarbetare i skolan först infördes 
2019–2020 har utvärdering visat på behov av högre närvaro av socialarbetarna i 
skolmiljön under dagtid för att bidra till högre effekt av insatsen. Den tillkommande 
socialarbetaren som infördes juni 2021 skulle fortsatt arbeta mot de två 
mellanstadieskolorna (Treklangen och Växthuset). 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 750 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 750 000 kronor 
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Resultat och bedömd effekt:  Socialarbetaren på mellanstadiet har inneburit utökad 
samverkan med fritidsverksamheter, gemensamma aktiviteter i grupp med elever och 
gemensamma aktiviteter inom olika verksamheter. Fritidsverksamhet och skola har 
tillsammans med socialarbetaren arbetat med gruppaktiviteter och temaveckor, bl.a. 
om uppförandekoder och normbrytande beteende. Socialarbetaren ser barnen i flera 
miljöer och helhetsbilden gör att det är lättare att fånga upp barn som det finns oro 
kring och som befinner sig i riskzon. Socialarbetaren har kontakt med vårdnadshavare 
för att motivera och lotsa till insatser inom Råd och stöd. Socialarbetaren slussar också 
barn till gratis fritidsaktiviteter.  

Effekten av socialarbetare, med hög närvaro på skolorna, leder till ett utökat 
samarbete och stabila strukturer för att tidigt identifiera barn och familjer som är i 
behov av stöd för att i ett tidigt skede fånga upp barn i riskzon för en negativ utveckling 
genom droger, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Det gör även att barnen 
får bättre möjligheter att lyckas i skolan. Socialförvaltningen har sett ett ökat inflöde till 
Råd och stöd, och ser att fler barn deltar i avgiftsfria fritidsaktiviteter. 

Fortsättning av insats:  För att fortsätta med insatsen behövs det fortsatt medel 2023. 

 

Modell för SSPF i lågstadiet 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Lågstadiet finns inte med i SSPF-modellen och det saknas idag strukturer 
för nära samarbete mellan socialtjänst och lågstadiet. Genom att fortsätta det arbete 
som inleddes hösten 2021 gavs möjligheten under 2022 att utveckla 
samverkansmodellen för lågstadiet och socialförvaltningens verksamheter inom 
myndighet och insats.  

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 200 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 200 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Flera samverkansmöten har genomförts mellan chefer 
inom lågstadiet och socialförvaltningen. Delar av SSPF för mellan- och högstadiet i 
området har samverkat för att se på vilket sätt lågstadiet kan ingå i delar av befintliga 
strukturer. Förvaltningen ser att samma modell som använts för högstadiet 
fördelaktigt skulle kunna användas i lågstadiet, men det är ej genomförbart då polisen 
inte har tillräckligt med resurser.  Det är främst skolan, socialtjänst och fritid som 
träffas återkommande. Skolan och socialarbetaren fungerar som knytpunkt för 
insatsen.  

Effekten av insatsen är en större förståelse för i vilka sammanhang det brister i 
samverkan mellan skola och socialtjänst och hur verksamheterna kan arbeta 
tillsammans för att tidigt kunna ge ett bra stöd till barn och familjer i behov av stöd. En 
bra grupp och struktur har byggts upp för att bättre kunna arbeta preventivt och tidigt 
fånga upp barn i riskzon.  

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet. 
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Fokus pojkar på ungdomsmottagning 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Fortsatt deltidstjänst för kurator på ungdomsmottagningen i Gottsunda 
som har särskilt fokus på pojkar, vilket givit ett gott resultat och ökat inflöde av pojkar 
som söker mottagningen.  

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 300 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 300 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Mottagningen har haft hög förfrågan från pojkar och 
varit välbesökt. Det finns ett stort behov hos pojkar att träffa en manlig kurator. Många 
mottagningar har övervägande kvinnlig personal. Mottagningen i Gottsunda har gått ut 
med riktad satsning till pojkar vilket givit ett gott resultat och ökat inflöde av pojkar 
som söker mottagningen. Kuratorn har en grundanställning på ett annat ställe, och är 
på ungdomsmottagningen i Gottsunda på 40 %.  Han är i stort sett fullbokad de 
tillfällen han arbetar på ungdomsmottagningen i Gottsunda. 

Fortsättning av insats: Det pågår en utredning om ungdomsmottagningarna i länet, 
men där pojkmottagningen är helt unik. För att fortsätta utveckla insatsen så behövs 
det fortsatt medel för år 2023.   

 

Meningsfullt sommar-och extrajobb för särskilda 
målgrupper 
Ansvarig nämnd: Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden 

Beskrivning: Fortsatt satsning att under sommarlov och höstlov skapa extrajobb för 
ungdomar i årskurs 7, 8, 9 samt SPRINT som behöver en meningsfull sysselsättning. 
Socialtjänsten genom Ungdomsjouren initierar och driver arbetet och identifierar de 
unga som är i behov av insatsen. Arbetsmarknadsförvaltningen möjliggör olika 
feriesatsningar som passar målgruppen. Insatsen innebär även förstärkt handledning 
för målgruppen där det kan handla om handledare inom föreningsliv och ideell sektor, 
kulturverksamhet, lokalt näringsliv och fastighetsbestånd. Socialförvaltningen stöttar 
även med extra handledning och stöd i fält. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 750 000 kronor (AMN) + 180 000 kronor (SCN) 

Ekonomiskt utfall: 1 405 857 kronor (AMN) + 180 000 kronor (SCN) 

Kommentar: Budgeten har överskridits för Arbetsmarknadsnämnden, men med 
bedömningen av verksamhetens nytta. Nyttan bedöms vara hög och nämndens 
ordinarie ram täcker upp överskridandet av budget om statsbidrag inte finns att tillgå. 
Då alla nämnder inte utnyttjat statsbidraget fullt ut så täcks överskridandet inom 
Socialstyrelsens satsning totalt sett. 

Resultat och bedömd effekt: Under 2022 har totalt 140 lovjobb kommit till genom 
insatsen. En särskild satsning har gjort för årskurs 7 och 8 i Gottsunda. Den kortsiktiga 
effekten är att många ungdomar genom insatsen lyckas få ett extra arbete utöver loven 
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och är positiva till insatsen. Ungdomarna får meningsfulla aktiviteter och lär sig ta 
ansvar för sitt arbete. För att bättre kunna följa effekter behövs en närmare dialog föras 
med ungdomsjouren. 

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet.  

 

Ungdomssamtal för att förhindra försörjningsstöd 
Ansvarig nämnd: Arbetsmarknadsnämnden 

Beskrivning: Fortsatt satsning på att genomföra ungdomssamtal i familjer med 
ekonomiskt bistånd i Gottsunda. Syftet är att motverka att ungdomarna hamnar i 
utanförskap och blir egna hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Vidareutveckling 
av framtagen metod. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 200 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 576 666 kronor  

Kommentar: Budgeten har överskridits för insatsen, men detta med bedömningen av 
verksamhetens nytta. Nyttan bedöms vara hög och nämndens ordinarie ram täcker 
upp överskridandet av budget om statsbidrag inte finns att tillgå. Då alla nämnder inte 
utnyttjat statsbidraget fullt ut så täcks överskridandet inom Socialstyrelsens satsning 
totalt sett. 

Resultat och bedömd effekt: Vid samtalen ges ungdomen möjlighet att berätta om 
sin nuvarande situation och framtidsplaner, och socialsekreteraren ger information 
och vägledning om försörjning och bostad. Vid behov hänvisas till andra instanser som 
SCF eller Konsument Uppsala.  Information om samtalen ges först via brev och sedan 
uppföljande telefonsamtal för att erbjuda att boka in en samtalstid. Samtidigt som 
brevet får ungdomen ett informationsblad med information om till exempel 
arbetsförmedling och bostadsförmedling. Under samtalet ska 
jämställdhetsperspektivet beaktas. I slutet av alla samtal ställs utvärderande frågor för 
att vidareutveckla ungdomssamtalen utifrån det som framkommer. Under 2022 
skickades det 155 brev varav 77 till män och 78 till kvinnor. Antal genomförda samtal 
var 25 st varav 18 män och 7 kvinnor. Förvaltningens uppfattning är att det är en väldigt 
positiv insats och ekonomiskt bistånd ser att det ger effekt. Det har skapats en god 
kontakt med ungdomarna som leder framåt och det är värdefullt att kunna stödja dem 
längs vägen. 

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet. 

 

Stöd till ”Generation Corona”- motverka utanförskap hos 
identifierade ungdomar 
Ansvarig nämnd Arbetsmarknadsnämnden 

Beskrivning: Fortsatt arbete med gymnasieungdomar med syftet att fler unga ska nå 
målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal 
vuxenutbildning. Ungdomarna möts upp sista året under särskilt 
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introduktionsprogrammet inför övergång till vuxenutbildning för att motverka att de 
slås ut. Insatsen görs i samverkan mellan socialförvaltningen som identifierar 
målgrupp och med arbetsmarknadsförvaltningen som erbjuder stödinsatser. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 250 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 324 790 kronor  

Kommentar: Budgeten har överskridits för Arbetsmarknadsnämnden, men detta med 
bedömningen av verksamhetens nytta. Nyttan bedöms vara hög och nämndens 
ordinarie ram täcker upp överskridandet av budget om statsbidrag inte finns att tillgå. 
Då alla nämnder inte utnyttjat statsbidraget fullt ut så täcks överskridandet inom 
Socialstyrelsens satsning totalt sett. 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen har lett till både ökad samverkan och 
proaktivitet, som att fler unga under 20 år har fått komma in på vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningen samarbetar nära det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Under 
2022 har cirka 30 elever med studiebevis fått studievägledning av någon av 
studievägledare på vuxenutbildningen. De flesta samtalen handlar om ren 
studievägledning och information, men några ärenden har konkret handlat om 
examensplanering och ansökan till vuxenutbildning (6st) och två var inskrivna på 
arbetsförmedlingen. En lista med dessa elever har lämnats över vid tre tillfällen under 
året till det kommunala aktivitetsansvaret som i sin tur har kontaktat ungdomarna och 
jobbat vidare med dem. Under året har också en vägledare från vuxenutbildningen 
deltagit i en arbetsgrupp bestående av handläggare från flera olika förvaltningar som 
jobbar kring dessa ungdomar, för att diskutera case och samarbetsformer över enhets- 
och förvaltningsgränser. 

Insatserna bedöms ge goda effekter med fler övergångar till vuxenutbildning (utan 
negativ påverkan på genomströmningen i gymnasieskolan) och därmed förbättrade 
möjligheter för unga att fullfölja sin gymnasieutbildning. 

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet. 

 

Socialtjänst jourtid, ”Socialjoursbryggan” 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Fortsatt utveckling av extra förstärkning av socialsekreterare (två 
tjänster) som arbetar kvällar för att fullfölja ärenden som inleds eftermiddag. En brygga 
mellan dagtjänstgörande socialsekreterare och kväll/natt-socialjouren. Dessa 
medarbetare har endast ungdomsärenden för kontinuitet och snabbare hantering. 
Samverkan med polis och fälttjänstgörande personal för akuta ärenden som 
inkommer dag och tidig kväll. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 1 500 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 1 500 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Myndighetens extra förstärkning av socialsekreterare 
jobbar med ärenden som kommer in sent på eftermiddagen men som inte kan lämnas 
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över till socialjouren. De är med i fältarbetet och jobbar eftermiddag och kväll. Det blir 
en kontinuitet i arbetet och det finns någon att tillgå i arbetet när oförutsedda 
händelser sker. Att arbeta under planerande förhållanden utan att behöva lämna över 
ärenden till exempel socialjour under pågående process leder till bättre kontinuitet i 
ärendena vilket är bra för medarbetare men framför allt för klienterna. 

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet. 

 

Fältsekreterare, gymnasieungdomar 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Ingår i Ungdomsjourens fältarbete, områdesarbete och 
samverkansarbete ihop med skola, socialtjänst och polis. Arbetsområde Gottsunda 
med inriktning ungdomar i gymnasieåldern. Fältsekreteraren arbetar med att 

• inte tappa ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet i övergången 
från högstadiet till gymnasiet, 

• arbeta vidare med elever med påskrivet samtycke inom SSPF i Gottsunda och i 
samverkan gymnasieskola, socialtjänst, polis göra en överlämning från 
högstadiet för att kunna fortsätta jobba förebyggande med insatser i 
samverkan med vårdnadshavare och gymnasieungdom och gymnasieskola. 

• aktivt jobba för att ungdomar i gymnasieåldern som befinner sig i 
kriminalitet i Gottsunda fångas upp och erbjuds sociala insatsgrupper (SIG) 
som arbetsmodell och motivera unga i gymnasieåldern att lämna kriminalitet i 
ett tidigt skede i samverkan med polis.  

• ha ett nära samarbete med Uppsalahems nya områdesvärdar som arbetar 
kvällar och helger, utanför ordinarie arbetstid. 

Tjänsten avser april-dec 2022.  

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 600 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 600 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen startade 2021 och har fortgått under 2022. 
Fältsekreteraren har kontakterna in i SSPF och följer elever från högstadiet in till 
gymnasiet. Sekreteraren har inblick i elevernas situation och kan flagga för olika risker, 
exempelvis narkotika och kriminalitet. Uppskattad insats som ger möjlighet att fånga 
upp elever när det behövs och kunna arbeta proaktivt med tidigt stöd.  

Fortsättning av insats: För att fortsätta med insatsen 2023 behövs det fortsatt medel 
för att finansiera en heltidstjänst.  

 

Team familjecentralen 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden 

Beskrivning: Teamet består av medarbetare från både familjeenheten inom 
socialförvaltningen och utbildnings- och jobbcentrum inom 
arbetsmarknadsförvaltningen. Familjebehandlaren och utbildnings- och jobbcoachen 



Sida 9 (19) 

finns dagligen vid familjecentralen med syfte att arbeta uppsökande och skapa 
relationer med familjer för att fånga upp hela familjers behov av stöd, och kunna lotsa 
till stödinsatser. Vidare samverkan med alla aktörer som finns i familjecentralen. 
Familjebehandlaren har kompetens att genomföra råd- och stödsamtal och 
utbildnings- och jobbcoachen stöttar människor utan sysselsättning till utbildning och 
arbete. Familjecentralens verksamheter når breda målgrupper. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 750 000 kronor (AMN) + 750 000 kronor (SCN) 

Ekonomiskt utfall: 565 968 kronor (AMN) + 750 000 kronor (SCN) 

Kommentar:  Arbetsmarknadsnämnden har inte hunnit använda deras bidrag fullt ut 
på grund av att rekrytering av familjebehandlaren till teamet tog tid.  

Resultat och bedömd effekt: Samarbete med familjecentralen (öppnaförskolan)/ 
familjeenheten har påbörjats och pågått under 2022. Samarbetet innebär att en 
utbildnings- och jobbcoach har jobbat tillsammans med familjebehandlare i ett litet 
team. Teamet har jobbat uppsökande på Familjecentralen i Gottsunda samt i området 
Bäcklösa. Bemanning i Bäcklösa består av en utbildnings- och jobbcoach samt en 
familjebehandlare som finns tillgängliga tisdagar (förmiddag) och torsdagar 
(eftermiddag). Lokalen i Bäcklösa används av andra aktörer också, dvs. fritidsklubben, 
Uppsalahem, och ev. ”Rädda Barnen”. Ungdomsjouren/områdesvärdar jobbar i 
området på kvällarna. 

Insatsen har inte fått lika stor effekt som tänkt i Bäcklösa. I Gottsunda kommer familjer 
in till familjecentralen och hjälp kan ges som ger effekt. I Bäcklösa är det däremot 
svårare att nå familjer och där behövs utökade insatser för information och bjuda in 
familjer. Förvaltningarna ser att metoder behöver utvecklas för att få familjer att 
uppsöka familjecentralen. Under året har arbetssättet utvecklats men det behövs 
fortsatt tid för utveckling för att nå fram och få större effekt. 

Fortsättning av insats: För att fortsätta med insatsen behövs det fortsatt medel 2023. 

 

Utveckling av fritidsaktiviteter till särskilda målgrupper 
Ansvarig nämnd: Kulturnämnden 

Beskrivning: Utveckling av fler aktiviteter på helger och lov. Särskilt utveckling av 
musikverksamheten riktat till ungdomar i riskzon, samverkan med socialarbetare i 
skolan och elevhälsan. Viktigt med närvaro helger och lov. Riktade aktiviteter till flickor 
i samarbete med RF-SISU och andra organisationer, mot bakgrund av flickors lägre 
deltagande i fritidsaktiviteter. Utveckling av samverkansformer kring tidiga insatser – 
förstärkning även kring fritids är del i samverkan kring tidiga insatser. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 500 000 kronor 

Ekonomiskt utfall:  314 752 kronor  

Kommentar: Hela budgeten har inte använts med anledning av att insatsen kom igång 
sent under våren på grund av den korta framförhållningen vad gäller statsbidraget 
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samt att ingen nyrekrytering kunde motiveras på grund av lågt deltagande av barn och 
unga i aktiviteter (vilket bland annat kan ha varit en effekt av pandemin).  

Resultat och bedömd effekt: Tillhör arbetet med allaktivitetshuset i Gottsunda. Medel 
har gått till extra bemanning för kvällar, helger och lov samt extra anställningar. 
Följande har genomförts inom insatsen under år 2022:  

• Det kom fram från barn och unga att de inte har råd att gå att bada. 
Gottsundabadet har därför infört simskola där cirka 20 barn just nu är 
inskrivna. I återkoppling med föräldrar så är det för barn som verkligen 
behöver det. Det är familjer med svag ekonomi som får chansen att komma 
och simma och det har en stark social effekt. Aktiviteten har nått ut till fler än 
vad Gottsundabadet kan ta hand om och fler barn vill delta. 

• Torsdagsbibblan - bokklubb.  
• Ronjafotbollen är riktad mot flickor. Allaktivitetshuset hjälpte till att bjuda in 

och samordna aktiviteten hos fotbollsklubben. Flickor fick vara med och träna 
tillsammans och efter fanns tid för att prata och umgås.  

• Andra tjejgrupper har inte startats för att inte konkurrera med Röda korset 
mm.  

• Musikverkstan har fått medel för att få in mer ungdomar, både tjejer och killar. 
Det är 16–20 elever som kommer och skapar musik. Uppfattningen är att det är 
mycket uppskattat.  

Fortsättning av insats: Fortsatt utveckling av insatsen fritidsaktiviteter för särskilda 
målgrupper under 2023 för våren och sommaren 2023. Medel för resten av året söks 
hos ESF-rådet för socialfondens utlysning för att motverka barnfattigdom. Uppsala 
kommun har haft dialog med ESF-rådet inför kommande utlysning där Gottsunda är 
särskilt utpekat.  

 

Samhällsvägledare 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Samhällsvägledare arbetar med att stödja personer och familjer som 
behöver komma i kontakt med eller redan har kontakt med socialförvaltningen. 
Samhällsvägledarna har hög kultur- och språkkompetens inom en rad olika språk och 
kulturgrupper. De kan användas till familjer som behöver information om 
socialförvaltningens arbete, både förebyggande och i processer där utredning 
aktualiserats. Syftet är att underlätta och öka kunskapen hos olika målgrupper om 
vilket stöd som finns samt öka samarbetet med familjer som av olika skäl blir aktuella 
inom utredning hos myndigheten. En samordnare med familjebehandlarkompetens 
(socionom) är huvudansvarig för utbildning till samhällsvägledare. Samhällsvägledare 
arbetar i olika sammanhang som informationsbärare i förebyggande och 
kunskapshöjande syfte samt i samverkan med socialförvaltningen i ärenden där familj 
behöver den här formen av stöd. Samordnaren håller ihop och rekryterar 
samhällsvägledarna. Samordnaren och vägledarna ska stödja både familjer och 
socialförvaltningen med kulturbärande information och kunskap. Under den första 
implementeringen av arbetssättet riktas arbetet till bland annat muslimska grupper 
där ett samarbete redan inletts. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 1 200 000 kronor 
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Ekonomiskt utfall: 1 200 000 kronor  

Resultat och bedömd effekt: Samhällsvägledarna är anställda och har påbörjat sina 
tjänster. De har varit i kontakt med alla kulturföreningar och moskén för att informera 
om verksamheten. De är i gång med arbetet att anställa kulturtolkar- och jobbar 
mycket med informationsspridning om bland annat hur man tar kontakt med 
socialtjänsten. Insatsen bidrar till att ge en korrekt bild av vad socialtjänsten är och att 
man kan få hjälp om man behöver det.   

Fortsättning av insats: För att fortsätta med insatsen behövs det fortsatt medel år 
2023. Önskemål om mer medel för att utöka insatsen med 10 kulturtolkar samtidigt 
som de två samhällsvägledarna fortsätter sina tjänster.  

Insatser påfyllnadsmedel 

Utveckling av Sociala insatsgrupper 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Sociala insatsgrupper har ett ökat inflöde av personer som befinner sig i 
ett kriminellt sammanhang och som behöver stöd för att bryta sin livsstil. Kontakten till 
en stödperson är viktig och ofta konkret i stöd i olika kontakter (bostad, jobbsökning, 
skolansökningar, praktikplatser, motiverande samtal) vilket tar resurser i anspråk. 
Avser tjänst under andra halvan av 2022. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat utfall: 400 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 400 000 kronor  

Resultat och bedömd effekt: De sociala insatsgrupperna finns på plats och 
förvaltningen ser att det kommer in fler ärenden. Inom insatsen har det bland annat 
gjorts besök på häkten, besök på gymnasium och haft kontakt med olika institutioner 
för att arbeta upp kanaler. Effekten är att fler ungdomar har hittat till insatserna och att 
insatsgruppen lyckats skapa kanaler för att bryta personers kriminella livsstil.  

Fortsättning av insats: Arbetet fortgår under 2023 inom ordinarie verksamhet.  

 

Kompetensutveckling av skattningsinstrument Earl och 
Savry 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Earl och savry är skattningsinstrument vid utredning av barn och unga 
med risk för antisocial problematik. Satsningen innebär kompetenshöjning inom 
bedömning av påverkningsbara riskfaktorer hos barnet och omgivningen. Satsningen 
gäller myndighet Barn och Unga inom socialförvaltningen i Gottsunda. Bedömningen 
utmynnar till behandlingsrekommendationer med strateger för hur de olika riskerna 
kan hanteras. 

Budget och ekonomiskt utfall 
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Budgeterat belopp: 182 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 182 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen är genomförd och är implementerad och 
används i utredningar. Effekten är att man är mer träffsäker i valet av behandling och 
kan luta sig mot vetenskap i beslut. 

Fortsättning av insats: Kompetensutvecklingsinsatsen är avslutad och inga medel för 
2023 behövs därmed.  

 

Fältassistent lägre åldrar (halvår) 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Behov av fältarbete mot yngre åldrar i området Gottsunda-Valsätra 
under andra halvåret 2022. Områdesarbete med fokus fritid och områdesarbete. 
Samverkan med skola, fritid och även med fältsekreterare som arbetar mot äldre 
åldersgrupper. Fånga upp och stödja ungdomar i lägre ålder som är i risk för 
normbrytande beteende. Arbetar ihop med fältsekreterare med inriktning 
gymnasieungdomar i området (se ovan). De har olika åldersgrupper som inriktning i 
dagligt arbete och arbetar vissa kvällar ihop. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 375 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 375 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Fältassistenten jobbar ihop med fältsekreteraren och 
har kontakt ända ner i lågstadiet. Denna assistent arbetar mer på fysiska platser där 
ungdomar är på fritiden, till exempel fritidsklubbar. Assistenten arbetar bland annat 
med att hålla koll på om ungdomar är ute om kvällar, nätverkar  med fältarbetare, har 
kontakt med polis, besöker skolor och fritids för att göra sig känd, är ute i 
bostadsområden för att knyta andra kontakter, samverkar med boendevärdar och 
hyresvärdar. Ett riktat arbete har genomförts mot Bäcklösa.  

Fortsättning av insats: Önskar medel för en heltidstjänst år 2023.  

 

Utvärdering pågående insatser 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Många insatser genomförs i syfte att arbeta tidigt förebyggande och ge 
goda förutsättningar för barn och unga. Under 2022 är planen att se över hur någon 
eller några av dessa insatser skulle kunna utvärderas, och påbörja design för 
utvärdering. Exempelvis skulle teamet på familjecentralen kunna vara en sådan insats 
att utvärdera. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 375 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 0 kronor 
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Kommentar: Insatsen har inte genomförts på grund av tidsbrist. 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen har inte genomförts. Tanken är att utvärdera 
insatsen Meningsfullt sommar-och extrajobb för särskilda målgrupper under 2023.  

Fortsättning av insats: Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen 
planerar att utvärdera insatsen 2023 inom ordinarie verksamhet. 

 

Team för samhällsplacerade ungdomar 
Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden 

Beskrivning: Barn och unga som är samhällsplacerade utifrån LVU eller SoL är en 
grupp som generellt har sämre förutsättningar att lyckas i skolan. De skolor som har 
samhällsplacerade elever har svårt att möta behoven hos eleverna och skulle behöva 
riktade insatser för att kunna möta dessa behov bättre. I Gottsunda finns c:a en 
fjärdedel, motsvarande c:a 30 elever, av de ungdomar i grundskoleåldern som är 
samhällsplacerade i Uppsala. Sedan 2017 finns en central funktion inom 
utbildningsförvaltningen för att stödja i arbetet kring dessa elever. För att gruppen ska 
ha bättre förutsättningar att lyckas i skolan är en prioriterad insats är att bygga ut den 
centrala funktionen till ett team för att ge ett utökat stöd till aktuella elever och skolor. 
Teamet behöver även göra en kartläggning och identifiera vilka elever i denna grupp 
som är i behov av mest stöd. Det centrala teamet planeras bestå av följande 
kompetenser: speciallärare, psykolog och socionom samt studie- och yrkesvägledare. 
Teamet har i uppdrag att främst arbeta operativt med eleverna, ute på skolorna och i 
elevernas hem. Teamet har en rad uppgifter som bland annat består av att: 

• Utgöra en samordningscentral som samlar in relevant information om 
eleverna 

• Planera för och ge rekommendationer till mottagande skola för att göra 
bästa anpassningar utifrån elevens behov 

• Överlämning och inslussning till mottagande skola 
• Uppföljning och utvärdering för att säkerställa en funktionell skolgång samt 

vara ett stöd till skolan 
• Utgöra råd och stöd till lärare, rektorer och elevhälsopersonal på skolor som 

har samhällsplacerade elever 
• Kontakt med andra kommuner/huvudmän 
• Samordna kontakter mellan förvaltningar och region 

Under höstterminen 2022 byggs teamet upp med en bemanning av tre tjänster. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 1 200 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 424 548 kronor  

Kommentar: Bidraget har inte hunnits användas fullt ut på grund av att rekrytering till 
teamet tog tid. Teamet finns nu på plats med fem medarbetare, två på heltid och tre på 
deltid. 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen kom i gång i augusti 2022 och är under 
uppbyggnad. Teamet består av 5 anställda, 2 heltidstjänster och 3 deltidstjänster. Det 
finns en styrgrupp, som består av de anställda i projektet och rektorerna på aktuella 
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skolor i Gottsunda, som träffas regelbundet och jobbar tillsammans för att bygga upp 
strukturen. Insatsen syftar till att fler barn och ungdomar ska lyckas i sitt skolarbete då 
det är klarlagt att ungdomar som inte klarar skolan har en tydligt ökad risk att hamna i 
utanförskap. Denna insats riktar sig till en grupp av barn och unga som generellt har 
sämre förutsättningar än andra och förhoppningen är att minska risken. Genom 
insatsen och det riktade stödet till elever så har närvaron för aktuella elever ökat vilket 
stärker elevernas chanser att klara sin skolgång. Vi kan även se som resultat att elever 
som inte hade klarat godkända betyg i vissa ämnen har fått ett stöd som har gjort att 
de har lyckats. 

Fortsättning av insats: För att fortsätta med insatsen behövs det fortsatt medel år 
2023.  Det finns inte möjlighet att insatsen övergår i ordinarie verksamhet 2023.  

 

Utveckling GVI, Gruop Violence Intervention 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Utveckling av arbetsmetoden Group Violence Intervention, som omfattar 
såväl projektledare under april-december som utvecklingsmedel. Projektledare tar 
fram plan, beskrivning och håller ihop processen med förankring av olika deltagares 
ansvarsområden inför införandet av GVI. De olika deltagarna som ingår är 
socialförvaltning, polis och kriminalvården. Utvecklingsmedel riktas till 
socialförvaltningens medarbetare och omfattar bl.a. utbildning och studiebesök. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 840 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 840 000 kronor.   

Resultat och bedömd effekt: Insatsen har implementerats under året och det första 
GVI-ärendet kommer förvaltningen att ha innan årsskiftet. Det är ett helt nytt arbetssätt 
och mycket utvecklingsarbete behövs fortsatt.  

Fortsättning av insats: Behöver fortsätta ett år till för att lyckas implementera det nya 
arbetssättet. Medel tas från ordinarie ram för finansiering av insatsen 2023.  

 

Nytt vägval, samlad kompetensutveckling 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden 

Beskrivning: Nytt vägval är en kognitiv behandlingsmodell där personers tolkning av 
händelser utmanas och genom faktastöd. Behandlingen/bemötandet kan ges i 
förebyggande syfte och i mer behandlingsinriktat individuellt och eller ihop med familj. 
Vuxna som arbetar med ungdomar i olika öppna verksamheter kompetenshöjs för att 
bemöta och påverka ungdomar i sina tankemönster för att bryta/förhindra negativ 
utveckling till en kriminell livsstil. Satsningen innebär samlad kompetensutveckling där 
medarbetare från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
kulturförvaltningen gemensamt deltar. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 200 000 kronor 
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Ekonomiskt utfall: 200 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen är genomförd, kommunen kan nu ta emot 
ungdomar och erbjuda den nya insatsen för unga med kriminalitet i bagaget.  

Fortsättning av insats: Insatsen utgår 2023 med anledning av att 
kompetensutvecklingen är genomförd.  

 

Nytt Vägval, ungdomsbehandlare 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Behandlare i metoden nytt vägval. Behandling enskilt till ungdomar som 
etablerat en kriminell livsstil. Behandlingen bygger på teorier om att kriminell livsstil 
vidmakthålls av kognitiva tankemönster som rättfärdigar och vidmakthåller kriminella 
handlingar. Behandlingsdelen är en fördjupning av Ett nytt vägval som även ges i 
grundform till personal inom fritid, skola och fältarbete. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 800 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 840 000 kronor 

Kommentar: Insatsen har genomförts som planerat. Budget har överskridits något men 
täcks upp av ej utnyttjade medel för andra insatser inom Socialstyrelsens satsning.  

Resultat och bedömd effekt: Insatsen är ny och är en normbrytande behandling där 
förvaltningen har några ungdomar i behandling just nu. Behöver mer tid till insatsen för 
att se att det blivit rätt urval för att få de önskade effekterna. 

Fortsättning av insats: Medel önskas för att insatsen ska fortsätta 2023, men 
fortsättning av andra insatser prioriteras högre. Insatsen kommer fortsätta inom 
ordinarie verksamhet och finansieras i möjligaste mån inom befintlig ram.  

 

Samordnare/familjebehandlare komplexa ärenden 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Flera ärenden med komplex problematik behöver samordnade insatser. 
Det kan vara där både familj och individ har insatser. Ofta finns fler aktörer inkopplade 
som skola, BUP, familjeenhet och ett individuellt stöd till ungdom. Samordnarens roll 
är att samordna de professionella insatserna men även att samordna, förankra och 
stödja familjen i processen. Samordnaren har familjebehandlarkompetens. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 400 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 400 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: Insatsen har fungerat bra men behöver läggas om för att 
gå in den i ordinarie verksamheten. Uppfattningen är att insatsen har fyllt ett behov. 
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Räcker dock inte med en person som samordnar ärendena då de är väldigt komplexa, 
ibland behövs det att två behandlare som samkör ett ärende gemensamt.  

Fortsättning av insats: Övergår i ordinarie verksamhet till 2023. 

 

Ungdomscoach 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden 

Beskrivning: Beviljad Insats till ungdomar med normbrytande beteende, individuellt 
stöd 10–15 timmar/vecka. Ungdomscoach är en utbildad ungdomsstödjare. Insatsen är 
individuellt utformad med fokus att stödja ungdomen till fungerande skolgång och 
fritid. Personen arbetar på schema och tiderna anpassas efter ungdomens behov. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 1 500 000 kronor 

Ekonomiskt utfall: 1 500 000 kronor 

Resultat och bedömd effekt: En insats med eget personligt stöd för ungdomar. Med 
utbildade ungdomsstödjare har fler ungdomar fått stöd för att få en fungerande 
skolgång och fritid. Insatsen har varit populär och ungdomsstödjarna har blivit 
uppbokade snabbt. 

Fortsättning av insats: Övergår i ordinarie verksamhet till 2023. 

 

Insatser i Bäcklösa 
Ansvarig nämnd: Uppsalahem och Kulturnämnden 

Beskrivning: Under sommaren 2021 förekom en del oro kring yngre barn i 
bostadsområdet Bäcklösa. Lägesbild och orsaker har analyserats. Samordning kring 
hur befintliga insatser och resurser i Gottsundaområdet kan omfatta och tydligare 
riktas mot Bäcklösa pågår, såsom ökad närvaro och uppsökande arbete. 
Fritidsaktiviteter i Bäcklösas bostadsområde, riktat mot yngre barn, är en av de 
insatser som identifierats. 

Uppsalahems koncept om Mötesplats Gottsunda har varit framgångsrikt i 
Stenhammarsparken under fyra somrar. Konceptet kan återanvändas och genomföras 
i mindre format i Bäcklösa, förutsatt att en markyta kan beredas för detta. 

Budget och ekonomiskt utfall 

Budgeterat belopp: 500 000 kronor (Uppsalahem) + 300 000 kronor (KTN) 

Ekonomiskt utfall: 307 000 kronor (Uppsalahem) + 85 012 kronor (KTN) 

Kommentar: Uppsalahem ser att insatsen har uppnått effekt trots att det ekonomiska 
utfallet är lägre än budgeterat belopp. Insatsen har bidragit till en stor positiv skillnad 
för området och mötesplatsen i Bäcklösa har haft ett stort värde för barn och unga. 

Kulturförvaltningen har varit på plats i Bäcklösa under hösten och har haft fritid- och 
klubbverksamhet sedan september på platsen. Den korta framförhållningen har 
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resulterat i att man inte gjort av med alla pengar samt på grund av att det fanns höjd i 
budgeten för att ge ett föreningsstöd som inte nyttjades. Den korta tiden har inte 
möjliggjort för föreningar att bygga upp någon verksamhet i området och därmed ta 
del av ett föreningsstöd. Dock har föreningar varit med i den löpande samordningen 
kring Bäcklösa.  

Resultat och bedömd effekt: Insatsen har haft sitt uppstartsarbete under 2022, bland 
annat har Uppsalahem anställt tre mötesvärdar till Bäcklösa och kulturförvaltningen 
har sedan september haft fritid- och klubbverksamhet. Efterfrågan har varit stor i 
Bäcklösa och det har varit uppskattat av boende i området med utökad närvaro och 
uppsökande arbete av kommunen. Föreningar har jobbat aktivt i området, bland annat 
har familjecentralens lokal använts av Rädda barnen och olika föreningsaktörer har 
funnits på plats för dialog. En direkt effekt är att oroligheterna har minskat och det är 
betydlig lugnare i området.  Arbetet är i gång och insatsen behöver fortsätta 2023 för 
att ge tydligare effekt.  

Fortsättning av insats: Medel behövs för att fortsätta med insatsen 2023. I förslag på 
fördelning av statsbidrag 2023 (se nedan) ingår Bäcklösa i Fritidsaktiviteter särskilda 
målgrupper för en samlad insats för meningsfull fritid för barn och unga i Gottsunda 
och Bäcklösa. 

Förslag på fördelning av statsbidrag för 
sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden från Socialstyrelsen år 2023 
Socialstyrelsens satsning fortsätter under 2023 i samma utsträckning som den 
ursprungliga satsningen. Den totala satsningen uppgår till 243 500 000 kronor för 2023. 
Uppsala kommun kan därför rekvirera 7 972 400 kronor under 2023 för insatser i 
Gottsundaområdet. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2023 och de kan 
användas till och med den 31 december 2023. Med anledning av att beloppet är lägre 
än statsbidraget som kommunen rekvirerade 2022 så har en del insatser utgått och 
minskat i budget i förslaget till fördelning av statsbidraget 2023. 

Förslag till fördelning av statsbidrag 2023  
De insatser som bedöms ha högst prioritet har prioriterats i förslaget till fördelning av 
statsbidraget 2023. Förslaget har arbetats fram med ambitionen att täcka en helhet av 
statsbidragets syfte och för att utgöra en bra grund för arbetet med att motverka att 
barn och unga hamnar i kriminalitet.  

Insats Ansvarig nämnd Budget 
Socialarbetare i skolan Socialnämnden 750 000 
Pojkmottagning, ungdomsmottagning Socialnämnden 150 000 
Fältsekreterare, gymnasieålder Socialnämnden 800 000 
Fältassistent, lägre åldrar Socialnämnden 750 000 
Samhällsvägledare Socialnämnden 2 600 000 
Team familjecentral Socialnämnden + 

Arbetsmarknadsnämnden 
750 000 + 150 000 

Team samhällsplacerade ungdomar Utbildningsnämnden 1 672 400 
Fritidsaktiviteter särskilda målgrupper Kulturnämnden 350 000 
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  7 972 400 
 

Beskrivning av insatser 

Insats Beskrivning 
Socialarbetare i skolan Fortsatt arbete i samverkan med skola, fritid och socialtjänst och 

familj för tidig upptäckt och stöd till barn och deras familjer på 
mellanstadiet som löper risk för utanförskap eller annan negativ 
utveckling. Socialarbetaren finns i flera miljöer och fångar upp 
behov och skapar relationer till barn och vuxna för att underlätta 
att familjer får kännedom om tidigt stöd. 

Pojkmottagning, 
ungdomsmottagning 

Fortsatt deltidstjänst för kurator på ungdomsmottagningen i 
Gottsunda som har särskilt fokus på pojkar, vilket givit ett gott 
resultat och ökat inflöde av pojkar som söker mottagningen. 

Fältsekreterare, 
gymnasieålder 

Ingår i Ungdomsjourens fältarbete, områdesarbete och 
samverkansarbete ihop med skola, socialtjänst och polis. 
Arbetsområde Gottsunda med inriktning ungdomar i 
gymnasieåldern. 

Fältassistent, lägre åldrar Behov av fältarbete mot yngre åldrar i området Gottsunda-
Valsätra. Samverkan med skola, fritid och även med 
fältsekreterare som arbetar mot äldre åldersgrupper. Fånga upp 
och stödja ungdomar i lägre ålder som är i risk för normbrytande 
beteende. 

Samhällsvägledare Samhällsvägledare arbetar med att stödja personer och familjer 
som behöver komma i kontakt med eller redan har kontakt med 
socialförvaltningen. Samhällsvägledarna har hög kultur- och 
språkkompetens inom en rad olika språk och kulturgrupper. Syftet 
är att underlätta och öka kunskapen hos olika målgrupper om 
vilket stöd som finns samt öka samarbetet med familjer som av 
olika skäl blir aktuella inom utredning hos myndigheten. 
Samhällsvägledare arbetar i olika sammanhang som 
informationsbärare i förebyggande och kunskapshöjande syfte. 
Under 2023 ska kulturtolkar anställas som också kommer arbeta 
förebyggande och kunskapshöjande, samt relationsskapande. 

Team familjecentral Teamet består av medarbetare från både familjeenheten inom 
socialförvaltningen och utbildnings- och jobbcentrum inom 
arbetsmarknadsförvaltningen. Familjebehandlaren och 
utbildnings- och jobbcoachen finns dagligen vid familjecentralen 
med syfte att arbeta uppsökande och skapa relationer med 
familjer för att fånga upp hela familjers behov av stöd, och kunna 
lotsa till stödinsatser. Familjecentralens verksamheter når breda 
målgrupper. 

Team samhällsplacerade 
ungdomar 

Barn och unga som är samhällsplacerade utifrån LVU eller SoL är 
en grupp som generellt har sämre förutsättningar att lyckas i 
skolan. I Gottsunda finns ca en fjärdedel av dessa elever i Uppsala. 
Sedan 2017 finns en central funktion inom 
utbildningsförvaltningen för att stödja i arbetet kring 
samhällsplacerade elever med den primära funktionen att samla 
in bakgrundsinformation. Den centrala funktionen har 
kompletterats till ett team för stöd till aktuella elever och skolor 
utifrån identifierande av vilka som är i behov av mest stöd. Det 
centrala teamet består av följande kompetenser: 
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lärare/speciallärare, specialpedagog, psykolog, socionom/kurator, 
studie- och yrkesvägledare. Teamet har i uppdrag att främst arbeta 
operativt med eleverna, ute på skolorna och i elevernas hem. 

Fritidsaktiviteter särskilda 
målgrupper 

Utveckling av fler aktiviteter på helger och lov för våren och 
sommaren i Gottsundaområdet samt Bäcklösa 2023. Efter 
sommaren väntas medel från ESF-rådet kunna täcka insatsen. 
Särskilt utveckling av aktiviteter riktat till ungdomar i riskzon, 
samverkan med socialarbetare i skolan och elevhälsan. Riktade 
aktiviteter till flickor i samarbete med RF-SISU och andra 
organisationer, mot bakgrund av flickors lägre deltagande i 
fritidsaktiviteter. Utveckling av samverkansformer kring tidiga 
insatser och förstärkning kring fritids som del i den samverkan. 
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