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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 145

Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen
2021

KSN-2021-00958

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna föreslagen fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen enligt
ärendets bilaga 1, samt

2. att effekterna av insatserna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i början
av 2022.

Sammanfattning

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 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen har beslutat
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning att
riksdagen beviljar medel för ändamålet. Medlen fördelas till kommuner som omfattas
av polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Uppsala kommun ges
möjligheten att rekvirera 8052000 kronor under 2021 för insatser i Gottsunda.

Uppsala har rekvirerat 8005 000 kr för insatser utifrån statsbidragets syfte. De
rekvirerade medlen föreslås finansiera aktiviteter enligt beskrivning i bilaga 1.
Föreslagna insatser ger utökat stöd till barn och unga i olika åldersgrupper samt
stärker samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsens föreslås besluta att fördela
de rekvirerade medlen mellan arbetsmarknadsnämnden (2150000 kr) och
socialnämnden (5855000).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15april 2021
Bilaga 1, Insatser för rekvirering av medel hos Socialstyrelsen 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Mohamad
Hassan (L) och Jonas Petersson (C):
att effekterna av insatserna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i början av 2022.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Särskilt yttrande

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
För att säkerställa att insatserna får avsedd effekt är det viktigt att följa upp hur de
statsbidragsfinansierade projekten faller ut, med relevanta nyckeltal och indikatorer.
Detta bör göras och återrapporteras till kommunstyrelsen senast i början av 2022. Därför
var det positivt att vårt yrkande med det innehållet bifölls.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 
2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna föreslagen fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen enligt 

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. 

Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen har beslutat 
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning att 
riksdagen beviljar medel för ändamålet.  Medlen fördelas till kommuner som omfattas 
av polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Uppsala kommun ges 

möjligheten att rekvirera 8 052 000 kronor under 2021 för insatser i Gottsunda.  

Uppsala har rekvirerat 8 005 000 kr för insatser utifrån statsbidragets syfte. De 

rekvirerade medlen föreslås finansiera aktiviteter enligt beskrivning i bilaga 1. 
Föreslagna insatser ger utökat stöd till barn och unga i olika åldersgrupper samt 

stärker samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsens föreslås besluta att fördela 
de rekvirerade medlen mellan arbetsmarknadsnämnden (2 150 000 kr) och 

socialnämnden (5 855 000). 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-15 KSN-2021-00958 

  
Handläggare:  

Ida Wiking 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med 

socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. 

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 feriearbete 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 

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 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen har beslutat 
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning att 

riksdagen beviljar medel för ändamålet.  Medlen fördelas till kommuner som omfattas 
av polismyndighetens lägesbild över utsatta områden, där Gottsunda är ett av 

områdena. I det fall en förändring sker i Polismyndighetens lägesbild över utsatta 

områden under den tidsperiod uppdraget pågår har Socialstyrelsen i uppdrag att 

uppdatera fördelningen av medel inför kommande år. Uppsala kommun ges 
möjligheten att rekvirera 8 052 000 kronor under 2021 för insatser i Gottsunda.  

Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och förstärker verksamhet 

som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. 
Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som redan bedrivs när medel rekvireras. 

Medlen kan användas för att utveckla och strukturera samverkan mellan aktörer i 
lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola och civilsamhället. 

Gottsunda har genom bland annat Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 2018-2020 varit 

fokus för flera förebyggande insatser. 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. Insatserna rör förstärkning av 
socialtjänstens brottsförebyggande arbete, utökade och förstärkta samarbetsformer 
och olika stödinsatser till barn och unga i riskzon för att hamna i kriminalitet. 

Ekonomiska konsekvenser 

De berörda nämnderna tillförs medel enligt följande:  

- arbetsmarknadsnämnden 2 150 000 kr 
- socialnämnden 5 855 000 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.  
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Statsbidraget möjliggör även en delvis finansiering av kommunens förstärka satsningar 
inom det brottsförebyggande arbetet och socialnämndens verksamhet sedan 2021.  

Medel från Socialstyrelsen kan rekvireras retroaktivt från 1 januari 2021 och finansiera 
insatser som utvecklar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver 
inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. En del av satsningarna på sociala 

insatsgrupper samt Barn och ungdomsenhet 5 inom socialförvaltningen kan därför 

finansieras av statsbidraget då arbete bedrivs områdesbaserat och riktat mot 
Gottsunda. Detta möjliggör att 3 200 000 kr av socialnämndens budget kan omfördelas 
till annan verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021 

• Bilaga 1, Insatser för rekvirering av medel hos Socialstyrelsen 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 

Bilaga 1. Insatser för rekvirering av statsbidrag från Socialstyrelsen 2021 

Insats Beskrivning  Belopp Ansvarig 
nämnd 

Socialarbetare i 
skolan, 1 tjänst till 
mellanstadiet under 
juni-dec 2021  

Socialarbetare i skolan har under 2019-2020 införts på fyra skolor i 
Gottsunda/Valsätra (två högstadier och två mellanstadier). Första utvärderingen 
visar på behov av högre närvaro av socialarbetarna i skolan för att bidra till högre 
effekt av insatsen, vilket ger att ytterligare en socialarbetare skulle bidra till 
betydligt högre effekt av insatsen. Den tillkommande socialarbetaren skulle arbeta 
mot de två mellanstadieskolorna (Treklangen och Växthuset) för att möjliggöra att 
de befintliga två socialarbetarna kan arbeta mot en högstadieskola vardera 
(Gottsundaskolan respektive Valsätraskolan).  

440 tkr SCN 

Modell för 
samverkan skola-
socialtjänst i 
lågstadiet 

Lågstadiet finns inte med i SSPF-modellen och det saknas idag strukturer för nära 
samarbete mellan socialtjänst och lågstadiet. Genom ett projekt under hösten 2021 
ges möjlighet att utforska former för hur lågstadiet och socialtjänsten kan komma 
varandra närmare och snabbare hantera frågor som rör de lägre åldrarna.  

375 tkr SCN 

Meningsfullt 
sommar-och 
extrajobb för särskilt 
identifierade 
målgrupper  

Brottsförebyggande insats i Gottsunda/Valsätra genom samverkanssatsning på 
sommar- och extrajobb för unga med identifierat behov av sysselsättning.   
 
Under sportlov, sommarlov och höstlov satsar AMN och SCN på att 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. 

1 400 tkr AMN 



Förhindra 
utanförskap bland 
unga 

Satsning för 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. Det finns en metod som behöver 
testas i praktiken. 

500 tkr AMN 

Stöd till ”Generation 
Corona”- motverka 
utanförskap hos 
identifierade 
ungdomar 
 

Målgruppen är gymnasieungdomar som far illa av distansutbildning till följd av 
pandemin. De möts upp sista året under särskilt introduktionsprogrammet inför 
övergång till vuxenutbildning i syfte att motverka att ungdomar slås ut. Insatsen 
görs i samverkan mellan socialförvaltningen som identifierar målgrupp och med 
arbetsmarknadsförvaltningen som erbjuder stödinsatser.  
 

250 tkr AMN 

Kompetenssatsning i 
metoden Tryggare 
barn 

Sju medarbetare inom familjeenheten i Gottsunda ges kompetensutveckling i 
metoden Tryggare barn, för att stödja föräldrar i lugnt föräldraskap. Insatsen 
förstärker pågående arbete med metoden Tryggare barn.  

140 tkr SCN 

Deltidstjänst kurator 
på Gottsunda 
ungdomsmottagning 

Fortsatt deltidstjänst hösten 2021 (20 %) för kurator på ungdomsmottagningen i 
Gottsunda som har särskilt fokus på pojkar. 

100 tkr SCN 

Barn och 
ungdomsenhet 5 
inom 
socialförvaltningens 
myndighetsavdelning 
– förstärkning sedan 
2021 

”Barn och ungdomsenhet 5” inom socialförvaltningen inrättades 2021 och 
förstärker tidigare arbete inom socialtjänsten. Enheten arbetar mot geografiska 
områden och med frågor om social oro och kriminalitet. Genom att delta i bl.a. 
SPPF-grupper, jobba på fältet samt stödja andra funktioner i fält inom de 
geografiska områdena stärks arbetet med att fånga upp barn och unga och 
tillgängligheten till socialtjänsten ökar. Arbetet riktat mot Gottsunda innefattar en 
samordnare, en handläggare mot de yngre barnen och en handläggare mot de äldre 
barnen.  

2 400 tkr SCN 

Barn och 
ungdomsenhet 5 
inom 
socialförvaltningens 
myndighetsavdelning 
– ytterligare 

För att ytterligare stärka det brottsförebyggande arbetet med barn och unga i 
Gottsunda stärks Barn och ungdomsenhet 5 med fyra medarbetare riktat mot 
Gottsunda under andra halvåret 2021. Två tjänster avser förstärkning av 
medarbetare på enheten utifrån nuvarande uppdrag.  
 

1 600 tkr SCN 



förstärkning med 
fyra medarbetare 
juli-dec 2021, för 
bl.a. jourtjänst 
 

De andra två tjänsterna avser ”jourtjänster” där arbetstiderna är främst kvällar och 
helger och därmed överlappar det glapp som finns idag mellan ordinarie arbetstid 
och socialjouren. Jourtjänsterna ger förstärkning av myndighetsutövning och dessa 
funktioner arbetar i team med de befintliga medarbetarna som arbetar på fält. Det 
möjliggör effektivt och förstärkt arbete under större delen av dygnet i arbetet med 
barn och unga i Gottsunda.  

Sociala 
insatsgrupper, 
förstärkning sedan 
2021  

Under 2021 har socialnämnden förstärkt arbetet med sociala insatsgrupper, från en 
medarbetare till tre medarbetare. En av dessa arbetar mot Gottsunda.  

800 tkr SCN 

Summa, totalt   8 005 tkr  
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