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:
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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.

Tidigt Socialt Stöd är ett projekt som sker i samverkan med Uppdrag Psykisk
Hälsa Stockholms län, som är en överenskommelse mellan regeringen och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning. Projektet syftar till att se över hur socialtjänsten kan arbeta
med barn och unga för att vid ett tidigt skede bryta en negativ utveckling av
sociala problem. Det övergripande målet är att utveckla socialtjänstens tidiga
sociala stöd/förebyggande arbete med barn, unga och deras
föräldrar/vårdnadshavare så att de i ett tidigt skede får rätt stöd för att bryta en
negativ utveckling av sociala problem.

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.

Ett första steg i detta projekt är att alla medarbetare bjudits in för en presentation
av en genomlysning gällande alla utredningar samt förhandsbedömningar gjorda
under 2018. Efter det ska arbetsgrupper bildas för att analysera resultatet och
tillsammans med ledningsgruppen för avdelningen komma fram till vad som kan
förbättras/förändras. Detta arbete kommer medföra en djupgående analys av
tidigare orosanmälningar, utredningar och insatser som bygger på fakta. Arbetet
ska implementeras och bidra till ökad trygghet för barn inom hela
stadsdelsområdet.
Den pågående pandemin medför att det mesta arbetet kommer ske över Skype.
De sökta medlen avser projektledares arbetstid.

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.

□
□
□
X
X

Boende
Utbildning
Arbetsmarknad
Demokrati och civilsamhälle
Brottslighet
Det kan gälla barn som utsätts för brott, alternativt själva begår brott.

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

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde

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
500 000
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

575 000

Kostnad i SEK

Finansiering via statsbidrag/sökt belopp i denna ansökan

0

Egen finansiering (medfinansiering)

0

Summa finansiering 2021

Övriga upplysningar
Lönekostnaden som söks avser en samordnare.

0

