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Fax 075-247 32 52  

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

sociala insatser för barn och unga i utsatta 

områden 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för 

barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. 

Bidragets storlek 

Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor för 2021. Av medlen får 

Socialstyrelsen använda 6 500 000 kronor för arbete med uppdraget. Regeringen har 

beslutat att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under 

förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

Vilka kan rekvirera medlen? 

I tabellen nedan framgår det vilka kommuner som har möjlighet att rekvirera medel 

för ändamålet under 2021. Medlen avser verksamhet i de områden i kommunen som 

presenteras i Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden nedan. Observera 

att inga andra områden än de som anges i lägesbilden omfattas av de sociala 

insatserna, se sidan 7 i lägesbilden. 

Kommun Tusental kronor 

Borlänge 3 944 

Borås 11 204 

Botkyrka 17 351 

Eskilstuna 6 309 

Göteborg 43 392 

Halmstad 3 048 

Haninge 4 499 

Helsingborg 8 486 

Huddinge 4 791 

Järfälla 4 329 

Jönköping 3 587 

Kristianstad 4 410 

Landskrona 5 454 

Linköping 7 099 

Malmö 22 463 

Norrköping 5 218 
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Sollentuna 5 845 

Stockholm 32 926 

Sundbyberg 3 941 

Södertälje 12 606 

Trollhättan 2 433 

Upplands-Bro 2 015 

Uppsala 8 052 

Västerås 3 769 

Växjö 6 130 

Örebro 10 200 

Beskrivning av fördelningsnyckel 

Socialstyrelsen ska, efter rekvisition, fördela medel till de kommuner som omfattas 

av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden, senast beskriven i rapporten 

Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta 

områden (juni 2019) 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.  

Syfte med medlen 

Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i eller på andra sätt 

drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som kompletterar och förstärker 

verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 

brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller motsvarande som arbetar 

uppsökande och relationsbyggande gentemot barn och ungdomar. Det kan även 

handla om olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och 

polis på individnivå som kan syfta till att stärka socialtjänstens förutsättningar att 

identifiera unga som kan vara i behov av insatser kring barn och unga som hamnat i 

eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil. 

Vad kan ni använda medlen till?   
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. Andra berörda aktörer är 

exempelvis civilsamhället, hälso- och sjukvården och kommunala bostadsbolag. 

Även föräldrar och andra nära anhöriga är viktiga att inkludera i samverkan.  

Exempel på vad medlen kan användas till: 

 En ökad närvaro av fältarbetare  
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 En ökad tillgänglighet av socialtjänstens verksamhet i det utsatta 

området 

 Arbetsformen: individsamverkan kring barn i sociala insatsgrupper 

(SIG) 

 Arbetsformen: individsamverkan kring barn i skola-socialtjänst-

polis-fritid (SSPF)  

 Skolsociala team 

 Strukturerad samverkan med det lokala civilsamhället, exempelvis 

idrottsföreningar och fritidsverksamhet för barn och unga 

 Samverkan mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis 

och skola. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 

31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för 

verksamhet från och med den 1 januari 2021.  

 

När behöver Socialstyrelsen ha er rekvisition? 

Sista dag att rekvirera medlen är den 17 maj 2021. 

 

Hur får ni del av medlen? 

Rekvisition görs i e-tjänsten 

För att kunna erhålla statsbidraget ska kommunens godkända ombud eller den 

person som har behörighet, rekvirera beloppet i e-tjänsten. 

Så här fungerar ombudsansökan 

Vi betalar ut medlen löpande efter att rekvisitioner inkommer till myndigheten. Vi 

rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för 

att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.  

 

Om inte alla medel rekvireras? 

Medel som inte har rekvirerats senast den 17 maj 2021 kommer Socialstyrelsen att 

fördela till de kommuner som har angivit i webbformuläret att de önskar ta del av 

dessa medel. 

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Kommuner som har tagit emot statsbidrag för 2021 ska skicka in en redovisning om 

hur medlen har använts. Socialstyrelsen tar kontakt med utsedd kontaktperson för 

att informera om vid vilken tidpunkt redovisningen ska ske. Återrapportering sker 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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genom att Socialstyrelsen i slutet av 2021 eller i början av 2022 skickar ut ett 

webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos 

bidragsmottagaren. Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som kommunen har 

genomfört och vilka resultat som har uppnåtts.  

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen 

till Socialstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda 

bidragsmottagare.  

Meddela Socialstyrelsen vid byte av kontaktperson 

Om ni ändrar kontaktperson för detta statsbidrag behöver ni meddela 

Socialstyrelsen. 

Kontaktpersoner 

Bidragsansvarig utredare 

Emilia Ström 

e- post: emilia.strom@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 41 28 

 

Uppföljning 

Namn: Nina Frohm 

e-post: nina.frohm@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 33 58 

 

 

 

 

 


