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Medelstilldelning Socialstyrelsens medel för att minska risken för
att barn och unga ska hamna i kriminalitet
Detta utgör en bilaga till ärende STK-2018-1233 Förstudie om segregation i Malmö med
rekommendationer om fortsatta insatser. Bilagan innehåller utökad information om de insatser
stadskontoret bedömt kan vara föremål för rubricerad medelstilldelning.
Denna sammanställning utgörs av texter för de förslag som stadskontoret bedömt bör stödjas i
den medelstilldelning som kommunstyrelsen föreslås genomföra av statsbidrag från
Socialstyrelsen. Texterna är förvaltningarnas egna om det inte framgår att det är ”stadskontorets
kommentar”. Stadskontoret har gjort en bedömning och i några fall inte haft möjlighet att fullt ut
föreslå en tilldelning av medel utifrån förvaltningarnas önskemål. I några fall har också
stadskontoret föreslagit att det överlämnas till respektive nämnd och förvaltning att prioritera
mellan inlämnade förslag. En lägre summa än vad förvaltningarna angett som totalkostnad har då
föreslagits. Notera därför att summorna i denna bilaga inte helt överensstämmer med de
förslag stadskontoret gett i tjänsteskrivelsen och det förslag till beslut som redovisas i
tjänsteskrivelsen.
Det ska poängteras att nedanstående redovisning av åtgärder som föreslås tilldelas medel ur
Socialstyrelsens statsbidrag ska ses som mer översiktlig jämfört med redovisningen av
kommunstyrelsens medel (se Bilaga 1 till ärende 2018-1233 Fördelning av kommunstyrelsens
medel – utökad redovisning). Detta görs då genomförandet och uppföljningen av insatserna
behöver följa särskild ordning då det ska återrapporteras till Socialstyrelsen. Efter
kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel till respektive nämnd avser stadskontoret
kontakta respektive förvaltning för att specificera vilka åtgärder som exakt avses vidtas och hur
de passar in i de kriterier Socialstyrelsen beslutat. Det kan därför ske justeringar av åtgärderna för
att kommunen ska kunna tillgodogöra sig statsbidragen.
Det ska vidare noteras att statsbidraget är att anse som engångsbelopp varför insatserna som
föreslås också har anpassats till det. Insatserna ska vara inriktade mot att minska risken för att
barn och unga hamnar i kriminalitet. Detta ger en vid ram för vilka insatser som kan komma i
fråga, det är allt från universellt främjande och förebyggande insatser som t.ex. det
områdesteamen inom CTC utför till att socialförvaltningen intervenerar mot unga som redan
hamnat i kriminalitet. Stadskontoret har i bedömningen av vilka insatser som bör komma i fråga
försökt att få en spridning över hela denna skala. Det ska också noteras att vissa av de insatser
som föreslagits för kommunstyrelsens medel också påverkar risken för att hamna i kriminalitet
varför vissa insatser skulle kunnat komma i fråga för bägge medelsfördelningarna. Stadskontoret
har gjort åtskillnaden att i första hand stödja insatser som är eller kan tänkas bli långsiktiga för
staden utifrån kommunstyrelsens medel då staden själv äger frågan om att fortsatt avsätta
ekonomiska resurser för insatsen medan Socialstyrelsens medel som påpekats är att anse som
engångsbelopp.
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Utvecklingsinsatser Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2022
Kunskapshöjande insatser kopplat till föräldraskap och föräldraskapsstöd
Efterfrågan på mer kunskap både om föräldraskap i Sverige, om myndigheters roll och ansvar
samt om föräldrars och barns rättigheter med mera är stor. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen arbetar i nuläget tillsammans med föräldrarådgivare på Familjecentraler,
Folkets hus, Rädda Barnen och ABF. Ett arbete framöver består av nätverksarbete och
tillitsskapande insatser med målet att föra samtal kring föräldraskap i samarbete med
socialtjänsten, utbilda ledare i föräldraskapskurser, starta grupper i samarbete med civilsamhälle,
producera material framtaget i delaktighet med nätverk av föräldrar och sprida det genom de
metoder som utvecklats av hälsofrämjarna inom ramen för insatsen Jämlik hälsa.
Föräldraskap i Sverige (FÖS) är ett samhällsorienterat föräldraskapsstöd för utrikesfödda föräldrar.
Under hösten skulle fler medarbetare inom förvaltningen med fördel utbilda sig i modellen samt
att medarbetare utbildar sig som instruktörer för att Malmö ska kunna fortsätta utbilda både
intern och extern i metoden. Genom att småskaligt testa en modell för att tillsammans med
civilsamhällesaktör erbjuda ett manualbaserat föräldraskapsstöd, skulle ett nytt arbetssätt
utforskas för att nå fler Malmöbor samtidigt som staden minskar sina egna kostnader för
insatsen. Arbetssättet kommer förhoppningsvis tillgängliggöra det stöd som finns att tillgå, vilket
leder till att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna i barns livsmiljöer. Att kommun och
civilsamhälle tillsammans levererar en social tjänst till nyanlända/utrikesfödda föräldrar, är en
tillitsskapande aktivitet som stärker social sammanhållning och delaktighet.
Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga
och självständiga individer som vuxna. Under hösten planeras det genomföras
kompetensutveckling för föräldrarådgivare kring föräldraskapsstöd. Alla barn i centrum (ABC)
syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.
Förvaltningen vill kompetensutvecklas och sprida kunskap utifrån bland annat metoden och
boken ”Vad alla föräldrar borde veta” samt samspelsbehandlingen Marte meo med syfte att kunna
hjälpa föräldrar att stödja en positiv utveckling hos barn genom att ge dem verktyg för ett
stödjande samspel i den dagliga samvaron.
Behov av tillskott i budget för 2022 är: 2 200 000 SEK
Utveckla arbetet med social respons och samverkan med civilsamhället
I oktober 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att överföra ansvaret för stadens centrala
krisstöd till arbetsmarknads- och socialnämnden. Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits
och idag finns upparbetade system och rutiner för att ge krisstöd och social respons vid oönskade
händelser i staden, exempelvis skjutningar, sprängningar och bränder. En betydande del av
arbetet vilar på förvaltningens ordinarie resurser, såsom Centrum för brottsutsatta och medling samt
fältverksamheterna. Genom ett mer synligt och aktivt krisstöd har antalet Malmöbor som tar
kontakt med verksamheterna ökat markant. En nära samverkan med civilsamhället och lokala
aktörer är avgörande för att trygghetsarbetet och den sociala responsen vid oönskade händelser
ska ge effekt i form av ökad, synlig närvaro i Malmös områden och för att invånarna ska uppleva
större trygghet och stöd. Ett sådant arbete har påbörjats och fortsätter utvecklas i delar av staden.
Genom utvecklad samverkan och relationsbyggande kan tilliten och den kollektiva styrkan i ett
lokalområde öka och fler aktörer tillsammans kan bidra till Malmös trygghet och
sammanhållning.

2

Bilaga 2 ärende 2018-1233 Fördelning Socialstyrelsens medel, utökad redovisning
För att kunna bygga vidare på det goda arbete som görs, där befintliga resurser kan mobiliseras
både före, under och efter en oönskad händelse ser förvaltningen ett behov av att ytterligare
resurser tillförs.
Behov av tillskott för 2022 är: 500 000 SEK

Utvecklingsinsatser fritidsförvaltningen 2022
Ojämlikt deltagande i föreningslivet
1990, 1996, 2015 samt 2019/2020 har fritidsförvaltningen samarbetat med forskningsgruppen
Ung livsstil för att undersöka barn och ungas (10 – 19 år) levnadsvillkor, delaktighet och
preferenser med fokus på fritid och kultur. . Malmös fritids- och kulturutbud kommer många
barn och unga till dels. 82 % i mellanstadiet, 62 % i högstadiet och 45 % i gymnasiet deltar varje
vecka i något av det kommunalt subventionerade utbudet. Dock finns det stora skillnader i
deltagande utifrån kön, ålder, socioekonomi, svensk/utländsk bakgrund samt vilken stadsdel som
barn och unga bor i. Exempelvis deltar barn och ungdomar i högre socioekonomiska grupper i
föreningar och i idrottsföreningar i signifikant större utsträckning än de från lägre
socioekonomiska grupper. Skillnaderna är signifikanta efter kontroll för utländsk bakgrund.
Deltagande sjunker kontinuerligt från högsta till lägsta socioekonomisk grupp både bland killar
och bland tjejer i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Därtill är killar i samtliga
socioekonomiska grupper med i idrottsförening i större utsträckning än tjejer.
Utifrån ovanstående utmaningar som fritidsförvaltningen och föreningslivet står mitt i vill
förvaltningen genomföra en kvalitativ studie för att utreda vidare vilka hinder barn och unga
möter kopplat till deltagande i föreningslivet. Studien skulle även utreda hur förvaltningen samt
föreningslivet kan förbättra förutsättningarna för de barn och unga som idag står utanför
föreningslivet att ta del av det kommunalt subventionerade fritidsutbudet.200 000 kr
Drop-in (och Lovverksamhet)
För att nå barn och unga i stadsdelar som saknar ett starkt föreningsliv, stödjer nämnden lov- och
drop-in-verksamhet. Även lov- och drop-in-aktiviteterna är avgiftsfria och genomförs i stor
utsträckning i samverkan med föreningslivet. Aktiviteterna erbjuds runt om i hela staden men i
planeringen ska områden med lägre aktivitetsgrad särskilt prioriteras. Detta i strävan efter ett mer
jämlikt fritidsutbud. Syftet är att nå barn och unga som inte deltar i föreningslivet.
Sett till lovaktiviteterna har fritidsnämnden ett etablerat samarbete med kulturnämnden och
tekniska nämnden som bidrar till en helhet och skapar möjlighet för nämnderna att komplettera
varandra. En fördel med att ta ett gemensamt ansvar för lovaktiviteterna har varit
marknadsföringsinsatser, som numera görs gemensamt via Kul i Malmö (en sajt för
gratisaktiviteter i staden) då målgruppen är densamma - Malmös barn och unga. En annan fördel
är att möjligheten att skapa ett mer heltäckande utbud med tanke på geografi, olika åldersgrupper
och preferenser. Det statliga bidraget för lovaktiviteter under 2021 skapade möjlighet för en
utökning av aktiviteter under loven som nådde många barn och unga i Malmö. En förstärkning
av loven behövs för att inte tappa fart i en satsning som visat på positiva effekter. Även under
2022 kommer dessa tre nämnder att samverka inom lovsatsningen för att skapa förutsättningar
för Malmös barn och unga att ta del av fritids- och kulturutbudet.
Avseende drop-in aktiviteter, som genomförs mellan loven och är tänkt att skapa en kontinuitet i
det avgiftsfria aktivitetsutbudet under året, finns det ett behov av att utveckla samarbeten inom
staden samt med civilsamhället. Därtill finns det behov av att fortsätta utveckla konceptet drop-in
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för att kunna nå de barn och unga som har störts behov av insatserna samt skapa nya möten
mellan barn och unga i staden. Med bakgrund i detta önskar fritidsförvaltningen förstärka drop-in
verksamheten med en processledare 1 augusti – 31 december 2022 för att utveckla verksamheten
vidare.
Drop in 400 000kr
Områdessatsning Holma
Holma fritidsgård vill skapa aktiviteter som riktar sig till målgruppen 16-19 år boendes i Holma
med syfte att öka tryggheten, öka ungdomars självkänsla samt motverka ett stigmatiserat dåligt
rykte för området.
Målet är att genom de unga skapas tryggheten, möjligheter utvecklas som bidrar till glädje för
boende och verksamma i området. Mervärde och hållbara effekter är att ungdomarna indirekt blir
positiva förebilder till yngre generationer genom sitt aktiva ansvar över Holma.
Vi vill med riktade aktiviteter locka ungdomar till hållbara positiva val, möjliggöra till en bred
kunskapsplattform och erfarenhet vilket skapar bättre självkänsla, delaktighet och i allmänt
tryggare miljö. Vi tänker oss samverkan mellan fritidsgården, ungdomar (16-19år) och vuxna
boendes i området, föreningslivet och civilsamhället i stort (de vi tror kan bidra till ungdomars
utveckling).
Utgångspunkt blir fritidsgårdens nyrenoverade del där vi etablerar en bas för engagerade i
satsningen. Detta blir vår mötesplats och workshop-Arena. Här skapas kontaktytor mellan
ungdomar, yrkesverksamma, boenden och utbildare.
Tidsperiod v.33 till v.52
Kostnader består av arvoden till workshopsledare, utbildningar, aktiviteter och transporter 200
000 kr
Marknadsföring av Malmös fritidsgårdar
För att förändra barn och ungas livsvillkor, motverka segregation och bidra till trygghet behöver
barn och ungdomar en meningsfull fritid.
Malmös fritidsgårdars uppdrag och syfte är att erbjuda just detta. Därför bedrivs 19
fritidsgårdsverksamheter runt om i staden. Allt är gratis för barnen och barnen behöver inte
redan ha utvecklat ett specifikt fritidsintresse för att delta. Detta skiljer fritidsgårdarna åt från
exempelvis kulturskolan och idrottsföreningar, där ett barn deltar i en specifik aktivitet. För att
fler barn och ungdomar ska ta del av Malmös fritidsutbud och därmed få en meningsfull fritid
behöver vi nå vårdnadshavare, de som arbetar med barn samt barnen och ungdomarna.
Genom att under resterande del av 2022 arbeta med marknadsföring mot dessa tre grupper,
vårdnadshavare, de som arbetar med barn och unga samt barn och unga, får fler information om
verksamheten och fler barn kan delta. Marknadsföringen ska vara bred men även har ett extra
fokus på socioekonomiskt utsatta områden och barn med funktionsnedsättning.
För att genomföra detta behöver verksamheten tillfälligt förstärkas för att arbeta med
marknadsföring. Beräknad kostnad: 350 000 kr
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Utvecklingsinsatser Funktionsstödsförvaltningen 2022
Funktionsstödsförvaltningen har lämnat ett stort antal förslag som stadskontoret bedömer som
mycket intressanta. Stadskontoret har dock svårt att bedöma vilka av insatser som bör prioriteras
och föreslår därför att det avsätts ett totalbelopp för nämnden/förvaltningen och att det överlåts
till dialogen mellan stadskontoret och förvaltningen för vilka insatser som slutligen genomförs.
Stadskontoret föreslår att 3500000 kr avsätts till funktionsstödsnämnden.
Preventiva insatser
Ansökan om medel för att motverka segregation på grund av bristande tillgänglighet
Bakgrund
Ett viktigt steg, för att bryta segregation, är att förenkla vägarna för malmöborna att komma i kontakt med
kommunen. Funktionsstödsförvaltningen vill också vara en attraktiv arbetsplats, även för personer med
funktionsnedsättning.
Förvaltningen har därför under våren gjort en översyn, gällande tillgänglighet och användbarhet, av
lokalerna på Fänriksgatan 1. Inledningsvis inhämtades information om befintliga checklistor som används
för att inventera tillgängligheten. Därefter arbetades en egen checklista fram, vilken
funktionshinderorganisationerna och stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare tog del av och
lämnade synpunkter på.
Genomförande
Andra förvaltningar har hört av sig och visat intresse av att ta del av checklistan. Tanken är att checklistan
ska mynna ut i en handlingsplan som beskriver vilka tillgänglighetsbrister som uppmärksammats, ge
förslag på åtgärder, uppskattad tidsåtgång/större eller mindre insats, samt ange vad som bedöms vara
högst prioriterat. Checklistan och handlingsplanen är verktyg som underlättar och möjliggör att på
systematiskt sätt tillgänglighetsinventera lokaler och utgör underlag för beslut på åtgärder.
Utan checklista och en handlingsplan riskerar tillgänglighetsarbetet att prioriteras ned eller ”falla mellan
stolarna”. Funktionsstödsförvaltningen ansöker därför om medel för att introducera checklistan och
tillvägagångssättet för andra förvaltningar. Det kommer behövas tillsättas en projekttjänst för att
samordna det här arbetet och för att hålla i de utbildningar som kommer bli nödvändiga i samband med
introduktion av verktygen (checklistan och mallen för handlingsplanen). Den här tjänsten ska också kunna
stötta förvaltningarna under arbetets gång.
Sammanfattning
Funktionsstödsförvaltningen ansöker om medel för att:


Erbjuda utbildning till förvaltningar och eventuellt också till externa aktörer som exempelvis
näringsidkare som vill använda förvaltningens checklista för att inventera tillgängligheten. I
utbildningen presenteras också en mall för åtgärds- och prioriteringsplan.
 Kunna erbjuda visst stöd under arbetets gång.
Kostnadskalkyl




Kostnader för att finansiera en tjänst (inklusive avgifter, skatter med mera) vilket beräknas uppgå
till 380 000 kronor för sju månader.
Kostnader för att finansiera kringkostnader såsom exempelvis marknadsföring och trycksaker,
vilket beräknas uppgå till 50 000 kronor.
Totalt 430 000 kronor.
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Ansökan om medel för att stärka anhörigas möjligheter till återhämtning
Anhörignyckeln
Anhörignyckeln är tänkt att fungera på liknande sätt som Malmönyckeln, som innebär att personer med
LSS insats har rätt att ta med sig en stödperson kostnadsfritt på utvalda aktiviteter i staden.

Kortet ska rikta sig till anhöriga i syfte att inspirera anhöriga samt underlätta ekonomiskt att delta i
aktiviteter som kan främja återhämtning och socialt utbyte. Priserna på aktiviteterna/utbudet som finns
med ska vara subventionerade genom rabatter på olika sätt.
Funktionsstödsförvaltningen vill:


Ta fram en presentationsidé/prototyp som kan presenteras för potentiella aktörer/andra
förvaltningar
 Identifiera tillvägagångssätt för anhöriga att få tillgång till kortet
 Undersöka om det finns intresse från andra förvaltningar i staden
 Identifiera potentiella aktörer
 Undersöka om berörda aktörer har intresse för att vara med
Finns intresse från aktörer blir nästa steg att hålla ihop processen kring att utforma och färdigställa
Anhörignyckeln.
Kostnadskalkyl


Kostnader för att finansiera en 50 % tjänst (inklusive avgifter, skatter med mera) vilket beräknas
uppgå till 190 000 kronor för sju månader.

Totalt kostnad - Preventiva insatser: 620 000 kr

Transparent, inkluderande och rättssäkert myndighetsutövande utifrån barnens behov
Ansökan om medel Projekt Rätt info på rätt sätt
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har under våren 2022 utrett hur väl stödet till anhöriga till brukare av
förvaltningens verksamheter fungerar. I detta utredningsarbete har förvaltningen identifierat att det saknas
adekvat, pedagogiskt och tillgängligt utformat informationsmaterial om förvaltningens insatser och LSS
som lagstiftning, riktat till brukare och deras anhöriga. Detta innebär särskilda svårigheter i
kommunikationen med Malmöbor som har ett annat modersmål än svenska. För att möta det stora
informationsunderskottet vill förvaltningen genomföra ett utvecklingsprojekt.
Projektet ska genomföras som ett ettårigt utvecklingsprojekt.
Syfte – effektmål
Projektets syfte är att göra det möjligt för alla Malmöbor, oavsett modersmål och funktionssätt, att få
information om förvaltningens insatser och LSS som lagstiftning. Detta förväntas leda till samsyn och
bättre dialog mellan brukare, anhöriga och förvaltningens personal, samt ökad trygghet och möjlighet för
Malmöborna att tillvarata sina rättigheter.

Projektmål
Projektet ska uppnå följande mål:
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Informationsmaterial som täcker behoven av information, om förvaltningens insatser och om
LSS, hos brukare av förvaltningens verksamheter och deras anhöriga
Genomförande
Projektet ska genomföras under ett år, och innehålla följande aktiviteter:





Att sammanställa och tillgängliggöra den information som i nuläget lämnas till brukare och
anhöriga om beslutade insatser, i samband med myndighetsbeslut eller av utförarverksamheterna.
Att identifiera eventuella glapp och ta fram pedagogisk, tillgänglig, skriftlig information om
samtliga utförarverksamheter, LSS som lagstiftning, samt annan information som är relevant då
stöd beviljas (till exempel att insatser enligt SoL uteblir i vissa fall etcetera). Detta görs
tillsammans med en referensgrupp av anhöriga och brukare, för att säkerställa att informationen
möter behoven.
Att säkerställa att informationen översätts till språk som är relevanta för Malmöborna.

Resurser
Funktionsstödsförvaltningen bedömer att projektet behöver drivas av en projektledare på heltid under ett
halvår. Dessutom tillkommer tryckkostnader.

Kostnadskalkyl
1 tjänst, andra halvåret 2022: 325 000 kronor
Tryckkostnader: 50 000 kronor
Totalt: 375 000 kronor

Ansökan om medel för att stärka barnrättsperspektivet och arbetet med barn som
anhöriga inom myndighetsenheten
Bakgrund och genomförande
Enhet myndighet har samverkat en organisationsförändring som innebär att de till hösten ska
skapa en renodlad barnsektion. I samband med detta ska de arbeta vidare med att stärka och
beakta barnperspektivet bl.a. med fokus på barn som anhöriga. Enheten kommer att fördjupa
samarbetet med övriga samhällsaktörer som arbetar med barn och titta närmare på hur ASF
arbetar med barnperspektiv t.ex. gällande syskon och barn som anhöriga. Enheten avser att köpa
in kompetensutveckling på området samt avsätta resurser för att ta fram förslag på upplägg vad
gäller anhörigsamtal med barn samt utbildning inom kommunikation.
Kostnadskalkyl
Enhet myndighet ansöker om medel för att göra ovanstående satsning motsvarande en
handläggartjänst på 4 månader för att arbeta vidare med att ta fram handlingsplan för utvecklande
av barnperspektiv samt hålla samman utbildningssatsning med extra fokus på barn som anhöriga
samt medlem för utbildning av samtliga handläggare på enheten.
Kostnad för att ersätta en handläggare i fyra månader för detta arbete 200 000 kr.
Kostnad för utbildning 50 000 kr.
Totalt 250 000 kr
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Ansökan om medel för att stärka rättigheterna och livsvillkoren för barn som anhöriga
genom samverkan mellan socialförvaltningarna och andra aktörer
Bakgrund och genomförande
Utifrån identifierade behov avseende barn som anhöriga behöver ett helhetsgrepp tas kring
arbetet. Förvaltningen vill genom samverkan samla funktioner hos olika huvudmän/ föreningar
för att under en period (6 mån) arbeta med att utveckla och stärka stödet till barn som anhöriga.
Samverkan involverar de tre socialförvaltningarna, Region Skåne, deltagare från civilsamhället
och föreningar som arbetar med stöd till barn som anhöriga. Arbetet drivs genom ett gemensamt
utvecklingsarbete som innefattar framtagande av arbetsmaterial och informationsmaterial som
kan användas i verksamheterna och inom myndighetsutövning, gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser i de tre socialförvaltningarna samt anpassningar av system som
används för dokumentation. Genom det gemensamma arbetet kan rättigheterna hos barn som
anhöriga stärkas och en helhetssyn skapas och modifieras utifrån målgrupperna hos de olika
förvaltningarna och aktörerna.
Kostnadskalkyl
Framtagande av material och kompetensutveckling: 175 00 kronor. Systemanpassningar: 30 000
kronor.
Totalt: 205 000 kronor
Total kostnad - Transparent, inkluderande och rättssäkert myndighetsutövande utifrån
barnens behov: 830 000 kronor

Utförandet av insatser som stödjer barn, familjer och vårdnadshavare.
Ansökan om medel för Projekt Fokus! Barn som anhöriga
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har under våren 2022 utrett hur väl stödet till anhöriga till brukare av
förvaltningens verksamheter fungerar. I detta utredningsarbete har förvaltningen identifierat att barn som
anhöriga är en grupp som inte i nuläget får sina behov av information, stöd och insatser tillgodosedda.
Detta gäller särskilt barn i familjer där det talade språket i hemmet inte är svenska. Detta har även tidigare
identifierats av förvaltningens närståendekoordinator och barnrättsamordnare, samt av förvaltningens
barnenhet.
Därför vill förvaltningen genomföra ett projekt för att utveckla arbetet med hur förvaltningens
verksamheter möter barn (0-18 år) som är anhöriga. Projektet ska genomföras som ett kartläggnings- och
kompetensutvecklingsprojekt hösten 2022.
Syfte – effektmål
Projektet syfte är att skapa förutsättningar för ett förändrat förhållningssätt till behoven hos barn som
anhöriga i förvaltningens verksamheter, så att de betraktas som en del av kärnverksamheten. Detta
förväntas leda till att barn som är anhöriga kommer uppleva mindre oro, stress och otrygghet på grund av
sitt anhörigskap, samt känna sig bättre informerade och inkluderade och sedda utifrån sina egna behov.

Projektmål
Projektet ska uppnå följande mål:
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En bättre och fördjupad kunskap om var i verksamheterna barnen finns, samt vilka behov de har
Informationssatsning och kompetensutveckling i förvaltningens verksamheter om barn som
anhöriga, samt om anhörigas behov och rättigheter generellt
Genomförande
Projektet ska genomföra en kartläggning, vilken ska besvara frågorna:







I vilka verksamheter kan vi identifiera att vi möter barn som anhöriga? Hur många är de?
Hur kan behoven hos anhöriga barn fångas upp och mötas i utredningsfasen?
Hur kan behoven hos anhöriga barn fångas upp och mötas i utförarverksamheterna?
Vilka övriga behov, av stöd, information och insatser, kan vi identifiera hos barn som anhöriga?
Vilka stödinsatser behöver förvaltningen utveckla för att möta barnens behov?
Vilka samarbeten behöver inledas (internt i Malmö stad och med Region Skånes verksamheter)
för att funktionsstödsförvaltningen ska kunna hänvisa till kvalitativa insatser som kan möta behov
hos barn som anhöriga, i de fall förvaltningens verksamheter inte kan möta dem själva?

Kartläggningen ska genomföras tillsammans med förvaltningens verksamheter. Parallellt med
kartläggningen ska en informationssatsning genomföras till förvaltningens verksamheter, kring anhörigas
rättigheter och behov. I detta arbete kommer även externa föreläsare bjudas in.
Resurser
Funktionsstödsförvaltningen bedömer att den omfattande förändring som behöver genomföras bör drivas
av en projektledare på heltid under ett halvår. Dessutom tillkommer tryckkostnader, samt kostnader för
informationssatsning och kompetensutvecklingssatsningen.
Kostnadskalkyl
1 tjänst, andra halvåret 2022: 325 000 kronor
Tryckkostnader (för ex. WS-material): 20 000 kronor
Övriga kostnader för informationssatsning (föreläsare, fika, hyra av lokal): 50 000 kronor
Totalt: 395 000 kronor.

Ansökan om medel för att möta det växande antalet barn och unga i förvaltningens
insatser
Bakgrund
Antalet barn och unga som bor på förvaltningens boende har ökat kraftigt under året och
ökningen förväntas fortsätta. För att möta det ökade behovet kommer förvaltningen under 2022
öppna ett nytt boende, Kvarnbacken, vilket kräver utökade personalresurser. Erfarenheten visar
dessutom att behovet av personal ökar i uppstartsskedet eftersom en flytt medför utmaningar för
den boende i form av stress, oönskade stimuli och förändrade rutiner. Av dessa anledningar har
förvaltningen behov av att rekrytera ny personal vilket leder till ökade rekryterings- och
personalkostnader.
Den senaste tidens tillströmning till boende för barn och unga har även medfört att förvaltningen
nödgats tillsätta extra personal inom lokalavdelningen för att skyndsamt hitta nya boenden samt
samordna renovering och anpassning av dessa inför inflytt. På grund av omprioriteringen
planerar förvaltningen att under 2022 anställa ytterligare en lokalsamordnare för att hantera den
extra arbetsbelastning som det ökade behovet av boende för barn och unga innebär.
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Kostnadskalkyl
Uppstart av nytt boende
Uppstart av boende blir mer personalintensivt (4 tjänster) - halvår
1,2 miljoner under 2022
Rekryteringsinsatser
HR-konsult – halvår 350 000
Personalkostnad lokalsamordnare (heltid 6 mån)
350 000
Totalt: 1,9 miljoner

Ansökan om medel för utbildning av personal som syftar till att stärka
barnrättsperspektivet
Bakgrund
Det växande antalet barn och unga inom förvaltningens verksamheter har inneburit rekrytering
av ny personal. Dessa är i behov av utbildning för att på bästa sätt kunna möta de behov och
utmaningar som finns. Samtidigt har barnens behov förändrats och kraven har skärpts, vilket gör
att även befintlig personal är i behov av stärkt kompetens.
Efter inventering av behov och resurser planerar förvaltningen att under 2022 genomföra dessa
kompetensstärkande insatser som särskilt syftar till att stärka barnrättsperspektivet inom
verksamheterna.
TERMA-utbildning
TERMA står för terapeutiskt möte med aggression och är en metod för att förebygga och
bemöta hot och våld. Syftet är att skapa en miljö som fungerar på bästa möjliga sätt, både för
barn och personal.
Förvaltningen planerar att utbilda en mindre del av personalgruppen, vilken i sin tur sprider
metoderna och kunskapen bland övrig boendepersonal.
TAKK
TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används i tillsammans med hörande
personer som har bristande kommunikationsförmåga. Det utgör ett verktyg för att förbättra
kommunikationen och därigenom barnens möjligheter att göra sig förstådda och uttrycka sina
behov och önskemål.
Marte Meo
Marte Meo är en metod som fokuserar på kommunikation och samspel mellan människor.
Förvaltningen har i dagsläget två utbildare och det finns ett fortsatt stort behov av att utbilda
personal i metoden.
Utbildning av pedagogisk samordnare i barnrätt
10
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Till följd av det ökande antalet barn i förvaltningens verksamheter och av barnkonventionens
krav finns ett behov av ökad kompetens inom barnrättsfrågor.

Kostnadskalkyl


TERMA-utbildningar – 10 personer blir utbildare (40 000 per person inklusive ersättningskostnad
för personal), Totat 400 000
 Marte Meo – två utbildare (300 000 pp), Totalt 600 000.
 Utbilda pedagogisk samordnare i barnrätt, Totalt 50 000.
 Inspirationsdag hela barnenheten för att lära mer om autism gemensamt. Stärker personalens
kompetens som i sin tur bidrar till att stärka kvaliteten i arbetet med brukarna och livsvillkor,
Totalt 30 000 kr.
Totalt: 1 080 000 kronor.

Insatser som stödjer familjer och vårdnadshavare
Bakgrund
Situationen för anhöriga till barn med funktionsnedsättningar har under coronapandemin blivit
än ansträngd. Hemarbete, distansundervisning och minskad möjlighet till avlastning och
aktiviteter utanför hemmet har för många barn och unga och deras anhöriga inneburit stora
påfrestningar. Detta har skapat ett utökat behov av att ta fram metoder, verktyg och stöd åt
vårdnadshavare och andra anhöriga. Ur ett barnperspektiv är nyttan i att satsa på stödåtgärder till
vårdnadshavare stor. Dels ger åtgärderna vårdnadshavarnas bättre förutsättningar att på ett
hållbart vis ge barnet god omsorg på barnets villkor. Dels kan insatser i form av erfarenhetsutbyte
mellan vårdnadshavare, metoder och rutiner göra belastningen i det egna hemmet mer hanterbar,
vilket skapar bättre förutsättningar för barn att bo kvar i det egna boendet.
Genomförande
Stärkt föräldrastöd
Vårdnadshavare och andra anhöriga har ett stort behov av stöd, vägledning och metoder i hur de
kan hantera livet som anhörig till ett barn med funktionsnedsättningar. Personal på boende och i
andra verksamheter tar i dagsläget ett stort ansvar i att stödja anhöriga, vilket i takt med att
arbetsbelastningen växer blir allt mindre hållbart. Förvaltningen avser därför att under 2022
tillsätta familjestödjare med särskild kompetens. Detta ger personalen mer tid att ägna sig åt att
stödja barnen i deras behov, medan föräldrar och anhöriga får tillgång till professionellt stöd.
Anhöriggrupper
Vårdnadshavare och andra anhöriga har ett stort behov av erfarenhetsutbyte i vad det innebär att
ha ett barn eller ett syskon med funktionsnedsättningar. Många upplever sig ensamma och vilsna i
situationen varför anhöriggrupper fyller en viktig funktion i att stödja och hålla ihop familjer.
Förvaltningen avser samordna och starta upp sådana grupper under 2022.
Kostnadskalkyl



Förstärkt föräldrastöd (anställ 2), 700 000 kr för 6 månader 2022
Anhöriggrupper – uppstart, 600 000

Totalt: 1,3 miljoner kronor.
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Ansökan om medel för att motverka segregation genom att stärka livsvillkoren för barn
och unga med funktionsnedsättning
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningens kontaktpersonsverksamhet vill stärka livsvillkoren för barn och
unga med funktionsnedsättning genom insatser som främjar delaktighet i samhället samt hälsan
hos målgruppen. Verksamheten har tidigare genomfört gemensamma gruppaktiviteter för barn
och deras kontaktpersoner, vilket visat på positiva effekter, men arbetet stannade av på grund av
pandemin. Verksamheten önskar nu fortsätta denna satsning.
Genomförande
De gemensamma gruppaktiviteterna riktar sig till två grupper av barn och unga: barn 10-18 år
samt unga vuxna i åldern 19-25. Totalt handlar det om 113 barn, unga och unga vuxna med
kontaktperson. Aktiviteterna planeras att genomföras under hösten 2022 och innefattar t.ex.
bowling, laser zone och äventyrsgolf. Lärdomarna från tidigare genomförda gruppaktiviteter var
att de möjliggjorde för barn och unga med kontaktperson att lära känna varandra och känna att
en inte är ensam om att ha kontaktperson – en viktig effekt för en grupp som annars kan ha svårt
att skapa och hålla kontakt.
Kostnadskalkyl


Gemensamma gruppaktiviteter för barn 10-18 år: 50 000 kronor.
Gemensamma gruppaktiviteter för unga vuxna 19-25 år: 30 000 kronor.
Totalt: 80 000 kronor.

Ansökan om medel för att främja likvärdig kompetens och bemötande inom
assistansrollen samt stärka barnrättsperspektivet.
Bakgrund och genomförande
Inom personlig assistans finns ett antal barnärenden, där de assistenter som jobbar har olika
utbildningsbakgrund och erfarenheter. Det finns därför ett behov av utbildning för dem inriktat
mot assistansrollen och barnrätt för att säkerställa likvärdigt bemötande, kvalitetssäkra barnets
rätt i sin assistans samt öka kvaliteten i mötet med barnet. Detta medför även en ökad trygghet
både för barnet och för assistenterna i sin roll.
Viktiga frågeställningar i arbetet är bland annat vad som ingår i uppdraget när assistenten är i
en familj (för att ge assistans) så att barnet kan utvecklas så bra som möjligt, hur stöd kan ges
till barn i en familj så att relationen kan växa mellan föräldrar, eventuella syskon och de barn
en stöttar samt hur assistenten kan motivera barnen i samverkan med andra såsom
habilitering mm.
Kostnadskalkyl:
Medel för utbildningar, lön för berörda assistenter samt vikariekostnad för att frigöra personal
som ska kompetenshöjas.
Totalt 150 000 kr.
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Ansökan om medel för kompetensutveckling inom barnrätt och kommunikation m.m.
inom avlösar- och ledsagarverksamheten
Gulmarkerat mest prioriterat


Barnkonventionen/barnrätt = inspiration och workshops kring barnrätt. Motivering; för att
implementera barnkonventionen på alla nivåer i verksamheten. Summa: 15 000 kr.
 Kommunikation = implementera bildstöd i verksamheten för att personalen ska ha rätt
förutsättningar för kommunikation och att barnet/ungdomen ska kunna uttrycka sin mening och
åsikt kring insatserna. Summa: Årslicens 6600kr för imprint. Kurs till sekreterare som ska använda
imprint, Summa; 3500kr. Totalt 10 100kr.
 HLR- utbildning (+ Heimlich utbildning) = utbilda uppdragstagare för att öka tryggheten hos
barn och anhöriga under insatserna. Totalt uppdragstagare 100. Summa: 60 000 kr.
 HSL + Epilepsi- utbildning = för rätt bedömning av HSL och för att uppdragstagarna ska känna
sig trygga vid exempelvis med att agera vid epilepsi. Anställa barn SSK på 25% under ett halvår
för att säkerställa att verksamheten kvalitetssäkrar insatserna där det ingår HSL och egenvård för
att i sin tur öka tryggheten hos barn och anhöriga under insatserna och för att följa
barnkonventionens paragraf där barn har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och
sjukvård. Summa: 80 000 kr.
 Lågaffektivt bemötande = öka kompetensen hos uppdragstagare som har uppdrag där lågaffektivt
bemötande används som strategi. Totalt 50 uppdragstagare. Summa: 25 000 kr.
 NPF-diagnoser med fördjupning på autism = öka kompetensen hos uppdragstagare som har
uppdrag som har brukare som har NPF, totalt 100uppdragstagare. Summa: 40 000 kr.
 Föreläsning om språkstörningar = öka kompetensen hos uppdragstagare som har uppdrag där
brukare har språkstörning. Totalt 30 uppdragstagare. Summa: 20 000 kr.
Totalt: 250 000 kronor

Ansökan om medel för att stärka livsvillkoren för syskon som är anhöriga till barn med
funktionsnedsättning.
Bakgrund:
Syskon till barn med funktionsnedsättning är en ofta osynlig grupp som inte har samma möjligheter som
barn i familjer utan funktionsnedsättning. Det handlar t.ex. om att det är svårt att åka iväg som familj,
både utifrån förutsättningarna och i vissa fall även ekonomi. Vidare innebär ofta aktiviteter som
frivilligorganisationer arrangerar en egenavgift som inte alla har möjlighet att stå för. Det är därför viktigt
med ett stärkt fokus på syskonrollen och att syskon till barn med funktionsnedsättning får möjlighet att
träffa andra i samma situation.
Genomförande
Förvaltningen vill erbjuda syskonkollo för syskon till barn som har insats i förvaltningen. Det kommer
genomföras som ett höstlovsläger på 3 nätter och fyra dagar. Insatsen är ett viktigt steg i att stärka
livsvillkoren för syskon till barn med funktionsnedsättning.
Kostnadskalkyl
Kostnad personal, aktiviteter och mat beräknat på 20 syskon och sex personal som jobbar fyra dagar
(dagtid + sovande jour) – cirka 80 000 kronor.
Lokalhyra 16 920 kronor för fyra dygn (inklusive elavgift 700kr per dygn).
Total kostnad: 100 000 kronor.
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Ansökan om medel för att stärka livsvillkoren och öka livskvaliteten för barn med insats
kollo inom förvaltningen.
Bakgrund och genomförande
För barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd finns det många
utmaningar att vara delaktiga i det reguljära kulturutbudet. Det kan exempelvis handla om att svårigheter
att förhålla sig till sociala sammanhang och behov av anpassningar för att kunna delta. Att kunna erbjuda
meningsfulla aktiviteter i de insatser som förvaltningen tillhandahåller, såsom kolloverksamhet, är därför
viktigt för att stärka livsvillkoren och främja samspel och kontakt, för att därigenom skapa förutsättningar
för jämlika möjligheter för alla barn att lära och ta till sig olika kulturaktiviteter.
Kolloverksamheten erbjuder sommarkollo på Vombsjögården och Finnhult, och vill på dessa
verksamheter inrätta musikrum och köpa in instrument och sångböcker. Lokalerna används även för
insatsen helgvistelse, och musikrummen kan därför användas under hela året. För att ge stöd i
användningen av musikrummen planeras även workshops med hjälp av personer från t.ex. Arena 305,
Popkollo eller Malmö Kulturskola där barnen kan prova på och lära sig olika instrument.
Kostnadskalkyl
Kostnad inköp: 19 000 kr per verksamhet, 38 000 kr totalt.
Kostnad personal: Halv- eller heldagsworkshop med externt stöd vid några tillfällen under sommaren,
12 000 kronor.
Total kostnad: 50 000 kronor.

Ansökan om medel för att stärka livsvillkoren och öka livskvaliteten för barn med insats
korttid, boende och kollo inom förvaltningen.
Bakgrund
Förvaltningen har tidigare haft samarbete med en cirkusskola, som haft en workshop med barn inom
korttidsverksamheten. Arbetet gav mycket god effekt, då barnen kände sig delaktiga, kunde vara med på
sina egna villkor, kunde interagera med cirkusen. För barn med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller autismspektrumtillstånd finns det många utmaningar med att delta i cirkusar i Malmö, och
genom en cirkusskola som är anpassade efter berörda barns behov och förutsättningar ges en möjlighet
för barnen att kunna delta på sina egna villkor.
Genomförande
Förvaltningen vill vid fyra tillfällen under året samarbeta med cirkusskola som ger en cirkusföreställning
tillsammans med en workshop där alla barn i korttidsverksamheten, barnboende och kolloverksamheten
ges möjlighet att delta.
Kostnadskalkyl
35 000 per föreställning/workshop – två tillfällen för korttidsverksamheten och barnboende i höst samt
två tillfällen för kollogrupperna i sommar.
Totalt kostnad: 140 000 kronor.

Total kostnad - Utförandet av insatser som stödjer barn, familjer och vårdnadshavare: 5 445
000 kronor
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Utvecklingsinsatser Grundskoleförvaltningen 2022
Förvaltningen
övergripande
Generell satsning

Ansökan om medel

Kostnad

Lotsteamet för elev i svårighet/kriminalitet. Minska risken för
kriminalitet, trygghetsskapande åtgärder. Specifik insats för
att i samarbete med socialtjänsten öka möjligheterna för
effektivt och snabbt stöd till elev under 2022.

720 000

Utvecklingsinsatser Grundskoleförvaltningen, den gemensamma
skolfunktionen Pedagogisk inspiration 2022
Forskning, metaanalys
Det finns behov av att klarlägga om faktiska förändringar skett av barns stödbehov under senare
tid eller om den upplevda ökningen beror på andra faktorer. Förskoleförvaltningen vill därför ge
PI i uppdrag att göra en slags inledande ”metaanalys”, dvs en sammanställning av
kunskapsöversikter som belyser relevanta studier inom fältet. Bakgrunden är att antalet enskilda
studier kan antas vara omfattande. Samtliga tre förvaltningar ställer sig bakom detta behov.
Detta skulle kunna göras av Pis egna forskare men genom att ge uppdraget åt externa forskare tas
inte annan tid för utvecklingsarbete i verksamheterna. Önskar ge några externa forskare
uppdraget att göra metaanalysen under hösten. Detta kommer vara ett bra underlag för det
fortsatta arbetet. I det fortsatta arbetet kommer elevhälsan i de två skolförvaltningarna och
likvärdig personal från förskolan att involveras.
Behovet utgår från att skapa en likvärdig skolgång, minska faktorer som kan antas vara av
betydelse. Detta arbete går att koppla till MUHVA som också belyser skillnader utifrån
socioekonomiska betydelser, där hälsa och välmående är en.

Söker medel för att anlita två externa forskare under året. Kan finnas svårigheter att få tag
i forskare som har tid att genomföra uppdraget men vi har ett gått samarbeta med MAU
samt även andra universitet. Ev har vi en lösning redan.
Summa: 800 000kr
Värdegrundsuppdraget
Främjande förebyggande och åtgärdande, är verksamheterna ofta bra på men att se tecken,
identifiera och för att sen anmäla eller lämna vidare för åtgärd är ofta lång. Kunskapen kring var
och hur man kan se ”tecken” tex för radikalisering, extremism och ibland även ohälsa upplever vi
är låg ute i verksamheterna vilket kan leda till att det ibland tar för lång tid och även att det är
försent, en händelse har redan skett. Vi skulle vilja erbjuda verksamheterna, och kanske
framförallt Elevhälsan kompetenshöjande insatser. Vi har en del kunskap men skulle även behöva
anlita extern aktör som är specialiserade på området. Vi skulle även behöva förstärker vårt arbete
inom anti demokratiska beteenden och våldbejakande extremism genom en djupdykning i svensk
extremhöger, såväl historiskt som nutid. Allt om extremhögerns organisatoriska och idémässiga
utveckling samt påverkan på samhället. Utvidga våra utbildningar så att den inkluderar en samling
av extremhöger symboler samt bjuda in andra experter.

Samverkan och kontakt med externa aktörer finns redan.
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Vi har en process igång på en skola där vi testar att använda en metodik från England,
Restorative Practice och som visar på goda resultat. Önskvärt att vi fick ökad kunskap och
kompetens av metoden.
Restorative Practice är en vetenskaplig metod för skolor är ett sätt att se relationsbyggande och
beteendehantering i skolor som arbetar för att stärka band bland elever och mellan elever, lärare
och föräldrar, genom pedagogiska processer. Många skolor har lyckats helt förändra sin kultur
genom Restorative Practice (RP). "Reparativ rättvisa" kan användas som ett alternativ till
"straffrättvisa" och fokuserar på att ta itu med grundorsaken till beteendet, vilken skada beteendet
har orsakat och hur skadorna ska repareras. RP används för att utveckla ömsesidig respekt,
empati, hänsyn, känslomässig intelligens, inneboende motivation, ta ansvar och i stort sett allt
annat vi försöker uppnå när vi tar itu med beteende.

Kontakter som behövs för att genomföra insatsen finns


Processledarutbildningen,( innehåller Inkludering på riktigt-normkritik, diskriminering,
barnkonventionen) utbildning som ges till pedagoger i alla tre förvaltningarna. Idag c 400
utbildade, och ständig väntelista på fler som önskar gå utbildningen. Utbildningen startar upp
med nya grupper två gånger per år. Vi skulle nu vilja ge en fortsättning, input till de som
redan gått. Till det behövs förstärkning i form av externa samarbetspartner sakkunniga i
området och extra resurser.

När vi tidigare gått med annons för tidsbegränsade uppdrag har vi ett bra underlag för
rekrytering vilket gör att denna insats kommer lätt att kunna genomföras.
Ansökan om medel för:
Två heltidstjänster som förstärkning under hösten
Extern kunskapshöjning
SUMMA: 1 800 000 kr
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Utvecklingsinsatser Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen 2022
Generationsprojekt
Kirseberg i samarbete mellan HVOF och FFS
Målgrupp: Unga och äldre Malmöbor.
Aktivitet: I Kirseberg ligger en av Hälsa, vård-och omsorgsförvaltningens mötesplatser för
seniorer i närheten av Kirseberg fritidsgård som tillhör Fritidsförvaltningen. För att skapa
generationsmöten och goda relationer mellan våra seniora och unga Malmöbor i området föreslår
vi en satsning kring aktiviteter som kan skapa trygghet, bygga broar och ge båda generationerna
fina erfarenheter och förbindelser.
Vi har ännu inte hunnit prata med Fritidsförvaltningen.
Syfte: Möjliggöra generationsmöten mellan äldre och yngre Malmöbor, skapa trygghet och
möjlighet för utbyte av erfarenhet och kunskap.
Kostnad: 20 000kr.
Generationsöverskridande aktiviteter (mötesplats och förskola)
Målgrupp: Seniora Malmöbor och elever vid förskola.
Aktivitet: Mathildenborgs mötesplats ligger i nära anslutning till en förskola. Mötesplatsen och
förskolan har bland annat gemensamma grönytor utomhus. För att skapa
generationsöverskridande möten har mötesplatsen förslag på gemensamma aktiviteter.
Det första förslaget är att anordna en workshop där seniora gäster vid mötesplatsen i
Mathildenborg skapar pyssel och konst tillsammans med barn från förskolan. Resultatet från
workshoppen blir en gemensam vernissage.
Det andra förslaget är att seniorer och elever gör en utflykt till en trädgård eller park och går en
gemensam trädgårdsvandring. Aktiviteten är tänkt att inspirera fortsatt gemensamt arbete med
trivsel och gemensam utemiljö.
Förslagen är inte avstämda med förskolan.
Syfte: Aktiviteterna syftar till generationsöverskridande möten där äldre och yngre möts och
skapar något gemensamt. Att ingå i en social gemenskap och ha ett gemensamt mål bidrar till att
minska känslan av ensamhet och är ett positivt exempel på hur vi kan arbeta med att minska den
ofrivilliga ensamheten.
Kostnad: Totalt 12 000 kr (cirka 4000kr för guidad tur +hyra buss+ fika för cirka 50 personer
och 3000kr till material till workshop).
Sociala sammanhang och kultur mellan generationsgränser
Aktivitet: Ansökan avser inköp för att skapa möjligheter till aktiviteter med fokus på sociala
sammanhang och kultur mellan generationsgränser (unga och äldre) på Jyllands vårdboende.
Syfte: Bidra till ökad livskvalitet för yngre och äldre genom att skapa förutsättningar för lekfulla
möten, sociala sammanhang och kultur mellan generationer.
Kostnad: 355 000 kr (Spelkonsoller, TV-apparater, odlingskrukor, utespel, grill, glassvagn, musik,
festservis, sinnenas trädgård)
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Utvecklingsinsatser Kulturförvaltningen 2022
Kulturell allemansrätt på barns och ungas fritid (del av, kulturförvaltningen har sökt 5

mnkr men då sommarlovsaktiviteter ej längre är aktuella har stadskontoret bedömt att 2
mnkr kan vara lämpligt att avsätta för fortsatta satsningar inom omårdet)
Alla barn och unga i Malmö har samma rätt till en meningsfull fritid, men utbudet av och
delaktigheten i kultur- och fritidsaktiviteter är idag inte likvärdiga i staden. Det skiljer sig stort
mellan områden, åldrar, kön och socioekonomi, vilket inte minst den stora
fritidsvaneundersökningen Ung Livsstil visar.
Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att implementera barnrätten i förvaltningens samtliga
verksamheter, öka likvärdigheten och inte minst barns och ungas delaktighet och inflytande.
Ett extra tillskott i budget skulle möjliggöra utökade insatser och fler kostnadsfria lovaktiviteter
över hela året och i hela staden.
I samarbete med fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret vill kulturförvaltningen
fortsätta de senaste årets satsningar på ett brett och varierat kostnadsfritt utbud av aktiviteter
under årets samtliga 14 lovveckor, med fokus på sommarlovet. Genom att kartlägga utbudet
utifrån geografi, ålder och spridning över året har kulturförvaltningen idag en tydlig bild av vilket
utbud som behöver förstärkas. Detta gäller särskilt aktiviteter för unga 16-19 år, men även
geografiskt behöver en ökad spridning ske. Behov finns också av fler aktiviteter anpassade för
barn och unga med olika funktionsnedsättningar.
Genom att Malmö stad de senaste åren erhållit statliga medel från Socialstyrelsen för
lovaktiviteter finns en beredskap i förvaltningarna att kunna utöka och skala upp det befintliga
utbudet. Förslagsvis utifrån samma budget som tidigare år, då Malmö stad fått ca 15 mkr från
Socialstyrelsen, som fördelat mellan de tre förvaltningarna.
Kulturförvaltningen vill göra detta bland annat genom att:





involvera fler av stadens fria kulturaktörer
fortsätta utveckla digitala aktiviteter
säkra att det finns transporter för fritidshem och andra grupper även på loven (obs! Denna
gäller även de övriga två förvaltningarna, administreras av kulturförvaltningen via
upphandlat bussbolag)
Utöka utbudet även på helger och kvällar. Fortsätta att utveckla de ungas involvering i
lovsamordning, ta fram utbud, genomföra samt följa upp.

Kulturförvaltningens stadsutvecklingsspår, samordningsgruppen för barn och ungas
delaktighet, stöd för att utbilda miniguider i syfte att öka barn och ungas inflytande och
delaktighet i deras livsmiljö
Bakgrund
Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har ett gemensamt VP-uppdrag att arbeta med
kulturens roll i stadsutvecklingen. Inom ramen för det samarbetet föreslår vi en pilot som kan
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genomföras under hösten 2022 och sedan vidareutvecklas med siktet inställt på
Arkitekturhuvudstadsåret 2023 och om Malmö utses till kulturhuvudstad 2029.
Stadsbyggnadskontorets del blir att peka ut geografiska områden som är på väg att omvandlas där
barnens arbete med nuläget blir en del av kunskapsunderlaget i planeringsarbetet.
Aktivitet
Miniguiderna ska bli Malmö stads allra minsta guider, både i ålder och storlek. Under hösten 2022
ska barn från 11-års ålder få utbilda sig till miniguider i samverkan mellan Malmö Konsthall,
Malmö Stadsarkiv, Malmö kulturskola och Malmö museer. Barn och unga i socialt utsatta
områden erbjuds att medverka i piloten för en ökad delaktighet i stadens rum och för minskad
segregation.
Ambitionen är att involvera skolor och på sikt vara som ett komplement till läroplanen. Vi vill
låta barnen växa och få mod samtidigt som de på ett annorlunda och roligt sätt fått lära sig om sig
mer om staden, den offentliga konsten och historien. Att nå föräldrarna i ett positivt
sammanhang där barnens prestationer blir till gemensam glädje och en källa till stolthet är också
en viktig del av idén.
Stort fokus läggs på att utbildningen ska ske efter varje barns egna förutsättningar. Vi vill ge
barnen självförtroende och lära dem presentationsteknik. Målet är att barnen ska kunna guida
sina föräldrar, släktingar och vänner i stadens historia, arkitektur och offentliga konst genom te x
stadsvandringar.
Syftet är att öka barns kunskap om och inflytande på stadens utveckling som på sikt kan öka
tryggheten och förbättra barn och ungas livsvillkor.
SBK kommer också testa kartläggningsmetoden för närmiljön i detta uppdrag.
Under ledning av kulturförvaltningens stadsutvecklingsspår tas en modell fram för hur vi kan
arbeta med miniguider;




rekrytering av miniguider
utbildning
genomförande av miniguidningar

En projektledare och 4 pedagoger kommer anställas för att ta fram konceptet och genomföra
pilotguidningar under hösten. Projektledaren rapporterar och håller i utvärderingen.
Målgrupp är barn från 11 års ålder i CTC-områden med höga riskfaktorer. Genom att mer
systematiskt involvera barn och unga i stadens planeringsprocesser blir barn delaktiga vilket
stärker de skyddsfaktorer som CTC pekat ut kopplade till närområdet: att delta i ett prosocialt
sammanhang och att få positiv bekräftelse för detta.
Budget miniguider:






Lön 1 projektledare, heltid 6 månader + soc avg 350.000
Lön 4 pedagoger, deltid + soc avg
700.000
Arbetsmaterial, kontorsutrustning
50 000
Kommunikation
25 000
Studieresa, omvärldsbevakning
10 000

Summa: 1 135 000 kr

19

Bilaga 2 ärende 2018-1233 Fördelning Socialstyrelsens medel, utökad redovisning
Utvecklingsinsatser Stadsbyggnadsförvaltningen 2022
Urban Academy
Projektet Urban Academy syftar till att genom olika initiativ få unga människor i storskaliga
bostadsområden att inkluderas i stadsutvecklingen. Det kan vara allt från att vi bidrar med att
sänka trösklar för att de unga själva ska välja att utbilda sig till arkitekter, samhällsplanerare eller
andra stadsutvecklingsrelaterade utbildningar, till att tanka av kunskap från unga människor i
egenskap av boende. Att tanka av kunskap kan t.ex. ske genom att de utför olika typer av arbete
som att leda workshops, rundvandringar eller vara del av en expertpanel kopplade till projekt som
rör det egna området. Projektet kan också innebära att det anordnas olika typer av lokala
arrangemang eller workshops för att samla unga boende och samla in kunskap i en eller flera
aktuella stadsdelar.
Aktivitet:
Tillfällig anställning av projektledare
Kunskapsinsamling kring liknande projekt
Anordna tillfälliga arrangemang/workshops
Kostnad:600 000 kr

Metodutveckling: barn och unga undersöker sin närmiljö
För att kunna bryta segregation behöver Malmö stad jobba med barn och ungas livsmiljöer.
Stadsbyggnadsnämnden förfogar över att planera staden och barns närmiljöer. För att förändra
ett problem behöver stadsbyggnadskontoret rikta in arbetet på de bakomliggande orsakerna vill
därför jobba med risk- och skyddsfaktorer kopplat till närmiljön för att skapa goda uppväxtvillkor
för barn och unga.
Genom att ta fram en enkel kartläggningsmetod av närmiljön kan barn och unga engageras och
göra delaktiga i utvecklingen av sin stadsdel och hela Malmö. Med hjälp av metoden kan barn och
unga mer systematiskt involveras i stadens planeringsprocesser. Att göra barn delaktiga i
stadsplaneringsprocesser och ge dem inflytande stärker skyddsfaktorer som CTC pekat ut
kopplade till närområdet: att delta i ett prosocialt sammanhang och att få positiv bekräftelse för
detta.
Aktiviteten kommer samordnas med stadsbyggnadskontorets samarbete med Stadsarkivet,
Malmö museer och Konsthallen.
Aktiviteter:
Anställning av de två mastersstudenterna som stadsbyggnadskontoret just nu handleder för att
vidareutveckla en modell som ska användas för att undersöka och ta fram kunskapsunderlag för
att utveckla närmiljön. Kunskapsunderlaget från modellen ska kunna användas till att föra dialog
kring både stadsövergripande planeringsdokument som Översiktsplan för Malmö,
Arkitekturstaden Malmö, mm. och i områdesspecifika planeringsarbeten som t.ex. geografiska
fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och detaljplaner.
Kostnad: 500 000 kr
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Utvecklingsinsatser Fastighets- och gatukontoret 2022
BiD Rosengård
Förvaltningen har framgångsrikt vart drivande i så kallade BiD projekt i staden. Fastighetsägare
BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID
Malmö för att öka trivseln i våra områden. BID-processen är ett verktyg i stadsutveckling med
fokus på seriös fastighetsutveckling och goda boendemiljöer. BID i Malmö står för Boende,
Integration och Dialog och är ett partnerskap mellan fastighetsägare, verksamheter, staden,
bostadsrättsföreningar och byalag. Arbetet sker i nära samverkar med boende, staden,
föreningslivet, myndigheter, forskning och folkbildning. En utredning bör genomföras för att
utvärdera om BiD modellen kan användas inom fler geografiska områden och då i första hand på
Rosengård.
Aktiviteter:
I samverkan med aktuella samverkansparter utifrån de lärdomar som dragits från befintliga BiD,
utreda möjligheten av att stata ett BiD Rosengård.
Kostnad: 800 000 kr
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Utvecklingsinsatser Stadskontoret 2022
Medel att disponera för områdesteam
Inom ramen för CTC och det som är tänkt att utvecklas till team för lokal utveckling finns flera
mindre insatser. De medel som återstår efter fördelning görs disponibla för denna typ av insatser
under 2022. Då stadskontoret fortsatt kommer ha rådighet över dessa medel finns också
möjligheten att använda dessa medel som buffert för de insatser som föreslås tilldelas övriga
medel från Soicalstyrelsens statsbidrag, de kan alltså anses vara en buffert för medelstilldelningen.
Tillgängliga medel 3630000 kr

Slutligt förslag på fördelning av Socialstyrelsens medel
Då Socialstyrelsens kriterier inte är lika kommunstyrelsens har stadskontoret valt att inte klustra
åtgärderna utan att de redovisas per nämnd/förvaltning. Den slutliga fördelning som föreslås
redovisas i tabellen nedan. Det ska återigen poängteras att förändringar kan ske då de faktiska
insatser som genomförs måste matchas med statsbidragets kriterier. Fördelningen är därför att
anse som en klumpsumma till nämnd/förvaltning snarare än ett faktiskt belopp till en faktisk
insats.

Medel från
Socialstyrelsen
Arbetsmarknads- och socialnämnden / Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen

2 700 000

Kunskapshöjande insatser kopplat till föräldraskap och föräldraskapsstöd
Utveckla arbetet med social respons och samverkan med civilsamhället

2 200 000
500 000

Fritidsnämnden / Fritidsförvaltningen
Ojämlikt deltagande i föreningslivet
Drop-in verksamhet för ökad aktivitet bland barn och unga
Områdessatsning Holma
Marknadsföring av Malmös fritidsgårdar

1 150 000
200 000
400 000
200 000
350 000

Funktionsstödsnämnden / Funktionsstödsförvaltningen
Transparenta, inkluderande och rättssäkert myndighetsutövande utifrån
barnens behov samt Utförande av insatser som stödjer barn, familjer och
vårdnadshavare. Flera projekt där förvaltningen får avgöra vilka som bör
prioriteras, flyttas till SoS bidragsgivning

3 500 000

Grundskolenämnden / Grundskoleförvaltningen
Lotsteamet för elev i svårighet/kriminalitet. Minska risken för kriminalitet,
trygghetsskapande åtgärder. Specifik insats för att i samarbete med
socialtjänsten öka möjligheterna för effektivt och snabbt stöd till elev
under 2022.
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Grundskolenämnden / Gemensamma skolfunktionen Pedagogisk
inspriation
Forskning, metaanalys av förändringar i stödbehov över tid
Skolans värdegrunduppdrag enligt skollagen, kunskapshöjning och
metodutveckling

2 600 000
800 000
1 800 000

Hälsa, vård och omsorgsnämnden / Hälsa, vård och
omsorgsförvaltningen

400 000

Generationsprojekt i Kirseberg, Generationsöverskridande aktiviteter,
Teater i samarbete med skolor eller förskolor. Flera projekt där
förvaltningen bör avgöra vilka som ska genomföras

400 000

Kulturnämnden / Kulturförvaltningen
Kulturell allemansrätt på barn och ungas fritid (del av)
Stadsutveckling, samordningsgruppen för barn och ungas delaktighet, pilot
för konceptutveckling barnguider

3 100 000
2 000 000

Stadsbyggnadsnämnden / Stadsbyggnadsförvaltningen
Urban academy, studievägledning för att få unga intresserade av
stadsutvecklingsyrken för ökad inkludering
Metodutveckling: barn och unga undersöker sin närmiljö

1 100 000

Kommunstyrelsen / Stadskontoret
Medel att disponera för områdesteam

3 630 000
3 630 000

Tekniska nämnden/Fastighets och gatukontoret
Utredning rörande möjlighet att starta BiD Rosengård

600 000
500 000

800 000
800 000
Totalbelopp
Att disponera
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1 100 000

19 700 000
19 700 000

