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:
iRisk
Sökt belopp:
595 000 kr
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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.

Enskede-Årsta-Vantör är ett stadsdelsområde där mycket våld förekommer. Våld är den
enskilt vanligaste orsaken till att familjer blir aktuella inom Social omsorg barn och unga.
iRisk är ett forskningsprojekt som startade på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med
projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin
situation uppmärksammad och giltiggjord. Medel söks för medarbetare som avsätter delar
av sin arbetstid för att metodutveckla detta arbetssätt, det gäller såväl socialsekreterare
som mentorer.
Utredningsenheten arbetar med iRisk-skyddsintervjuer samt med Våldsutövarintervjuer. I
användandet så långt och i resultatet av informationen det genererar, kan det konstateras
att intervjuerna bidrar med fördjupad information kring flera viktiga områden gällande hur
våld påverkar föräldraförmågan. Våldsutövarintervjun tar inte bara fasta på hur den
våldsutövande ställer sig till oron kring våld, utan också hur denne ser på våldet och dess
inverkan på relationen till barnet. Det som hittills också iakttagits är att intervjun bidrar
till en fördjupad analys av hur den intervjuade ser på sitt eget ansvar och dennes förmåga
att reflektera kring barnets behov. Sammantaget är förvaltningens övertygelse att
användandet av iRisk-intervjuer (föräldrar och barn) bidrar till en tydligare bedömning av
barnets behov av skydd och stöd. Vi kan med hjälp av iRisk få en ökad förståelse för det
enskilda barnets behov och röra oss bort ifrån de mer generella beskrivningarna av hur
våld påverkar barn. Användande av iRisk-intervjuer ställer högre krav på att utredaren kan
förstå och analysera den information som samlas in. Det innebär i sig att informationen
behöver analyseras utifrån det specifika ärendet för att få fram det enskilda barnets behov
av skydd och stöd. Då krävs mer av utredarens tid och implementeringstiden förlängs.
iRisk-intervjuerna i sig tar lång tid att genomföra och resurskrävande. Enhetschefen har
utsett åtta iRisk-representanter som tillsammans med chefer och mentor stöttar
implementeringen på enheten. Nyanställda kommer att erbjudas intern iRisk-utbildning av
mentor och iRisk-representanter. Tanken är att bedömningsverktyget ska bidra till
handläggningens kvalitet.

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.

I dagsläget genomförs iRisk i ca 40 procent av våldsärendena, vilket förbättrar
utredningarna och ger en säkrare bedömning av barnets situation och behov av skydd och
stöd. Ambitionen är att öka andelen iRisk-utredningar.
Pandemin påverkar inte direkt detta arbete. Vissa möten genomförs utomhus och när
viktiga skyddsbedömningar behöver göras genomförs 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.
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□
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□
X

Boende
Utbildning
Arbetsmarknad
Demokrati och civilsamhälle
Brottslighet
Våld som barn bevittnar alternativt att barnet själv blir utsatt för direkt våld av
omsorgsperson.

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

Inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde. Flest orosanmälningar berör Rågsved och
Hagsätra

1.6 Tidplan
Ange övergripande tidplan för insatsen.

Klicka här för att ange text.

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
520 000
75 000

Externa tjänster

0

Möte och konferens

0

Informationsspridning och marknadsföring

0

Andra verksamhetskostnader (ange typ av kostnader)

0

Summa kostnader 2021

Typ av finansiering

595 000

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 tio procent av arbetstiden (lönekostnaden) för åtta utsedda handläggare.

