Mall för ansökan – statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta stadsdelar och
stadens integrationsarbete

Syftet med statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling inom socioekonomiskt
eftersatta stadsdelar för att minska klyftorna i samhället.
Statsbidraget regleras i: Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med
socioekonomiskt eftersatta områden.

Namn på insats:
Familjecentrum - högriskteamet
Sökt belopp:
2 790 000 kronor

Sökande nämnd

Ev medsökande nämnd

Enskede-Årsta-Vantör

-

Kontaktperson

Kontaktperson

Ewa Franzén

-

Telefon

Telefon

076-1214019

-

E-post

E-post

Ewa.franzen@stockholm.se

-

Ansökan
1. Beskrivning (mål och syfte)
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
Ange vilka behov som ligger till grund för de åtgärder ni söker statsbidragsmedel för i denna ansökan. Ge
även en sammanfattande beskrivning av varför just dessa insatser bedöms som prioriterade för att kunna
minska och motverka segregation samt på vilket sätt de ligger i linje med kommunfullmäktiges mål. Ange
gärna referenser till rapporter, utredningar eller andra underlag där så är lämpligt.
Familjecentrums uppdrag är att verkställa beslutade insatser från utredande socialsekreterare på
barn- och ungdomsenhetens myndighetsdel. Inom Familjecentrum bedrivs behandling enligt
många olika insatstyper och metoder. Verksamheten är indelad i två grupper; en med huvudfokus
på yngre barn och deras familjer och en med huvudfokus på äldre barn och deras familjer. Hittills
under året (1/1-31/3) har Familjecentrum haft uppdrag i omkring 250 ärenden. Familjecentrum
arbetar med allehanda sociala problem men vanligt förekommande är våld inom familjen,
psykosocial ohälsa och kriminalitet. De flesta familjer som blir aktuella bor i Rågsved och
Hagsätra. Med medel kan mer arbete prioriteras till dessa områden och minska skillnader mot
barn som växer upp i mer väletablerade områden.

1.3 Beskrivning av insatsen
Erfarenheter visar att ett kommunövergripande strategiskt arbete i kombination med riktade åtgärder leder
till att minska och motverka segregation.
Beskriv de åtgärder ni planerar att genomföra. Ange om de avser att bryta orsakerna till segregationen
och/eller minska segregationen.
Beskriv om och i så fall på vilket sätt som ni gör särskilda insatser eller anpassningar utifrån den pågående
covid-19-pandemin.
Insatserna ger föräldrarna andra verktyg att hantera konflikter inom familjen. Högriskteamet
inom Familjecentrum arbetar med de mest socialt utsatta familjerna i de belastade områdena.
Syftet är att minska segregation och social utsatthet. Den pågående pandemin förändrar till viss
del arbetssättet, men går att genomföra om behandlare träffar familjen utomhus eller via digitala
hjälpmedel. I viss mån sker fysiska möten men då med avstånd och eventuell skyddsutrustning.

1.4 Tematisk inriktning
Statsbidraget kan användas inom många olika områden med syftet att motverka segregationen. Ange
vilken/vilka tematiska inriktningar ert arbete inriktar sig mot.

□ Boende
□ Utbildning
□ Arbetsmarknad

□ Demokrati och civilsamhälle
X Brottslighet
[Annat, nämligen…]

1.5 Geografiskt område
Ange den eller de stadsdelar där åtgärder kommer att genomföras.

I första hand inriktas arbetet mot Rågsved och Hagsätra

1.6 Tidplan
Ange övergripande tidplan för insatsen.

Arbetet pågår

2. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering
Typ av kostnader (exempel)

Lönekostnader och arvoden
Overheadkostnader (max 15 procent av löne- eller arvodeskostnader)

Kostnad i SEK
2 425 000
365 000

Externa tjänster

0

Möte och konferens

0

Informationsspridning och marknadsföring

0

Andra verksamhetskostnader (ange typ av kostnader)

0

Summa kostnader 2021

Typ av finansiering

2 790 000

Kostnad i SEK

Finansiering via statsbidrag/sökt belopp i denna ansökan

0

Egen finansiering (medfinansiering)

0

Summa finansiering 2021

0

Övriga upplysningar
Lönekostnaden som söks avser tre heltidstjänster + 30 procent av biträdande enhetschef.

