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Stadskontoret har genomfört en förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser. Kommunstyrelsen beslutade 200603 § 200 att återremittera ärendet med
motiveringen att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdrag att ta
fram fler konkreta åtgärder på att förebygga segregationen i Malmö stad. Stadskontoret
konstaterar att beredningen av återremissen dröjt varför delar av innehållet i det ursprungliga
ärendet inte längre är aktuellt.
Slutsatserna i förstudien bedöms som fortsatt användbara då segregation är en komplex fråga
som inte på kort tid kan åtgärdas. Återrapporteringen och framförallt rapporten ”Segregation
och segmentering i Malmö” föreslås därför godkännas av kommunstyrelsen. Stadskontoret har
arbetat vidare enligt intentionerna i förstudien men även inom ramen för andra uppdrag
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen gett stadskontoret. Särskilt bör framhållas
kopplingen mellan detta ärende och budgetuppdraget att ”Samordna nämndernas arbete med att öka
tryggheten och stärka den sociala hållbarheten med utgångspunkt i statens insatser och medel för att långsiktigt
bryta segregationen” samt kommunstyrelsen uppdrag att ”i dialog med Malmö stads förvaltningar utreda
struktur och styrning av det lokal utvecklingsarbetet”. Stadskontoret återrapporterar dessa uppdrag i
särskilt ärende STK-2021-623 men kopplingarna mellan ärendena förtydligas.
Stadskontoret har också i arbetet med att föreslå konkreta insatser haft dialog med
förvaltningarna och föreslår utifrån kommunstyrelsens budgetuppdrag till stadskontoret att
”Under 2022 förstärks stadens övergripande arbete med segregation genom att stadskontoret tar fram förslag på
fördelning av extra medel med syfte att förbättra barn och ungas livsvillkor, öka tryggheten och lyfta stadens
socialt utsatta områden” samt med stöd av Socialstyrelsens statsbidrag för ”Sociala insatser i utsatta
områden - att minska riken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet” en
fördelning av medel till stadens nämnder för insatser i enlighet med kommunstyrelsen
motivering i återremissen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

SIGNERAD

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av förstudie om segregation med
rekommendationer om fortsatt arbete.
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2. Kommunstyrelsen beviljar sammanlagt 15 000 000 kronor till nämnderna enligt
uppställningen och för insatser i enlighet med ärendet med finansiering ur
kommunstyrelsen anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsen beviljar fördelning av inkommet statsbidrag för socialt utsatta
områden om sammanlagt 19 700 000 kronor till nämnderna enligt uppställningen i
ärendet.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-11
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-15
Kommunstyrelsen 2022-08-17
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Hållbarhetsavdelningen
Ärendet

Stadskontoret har genomfört en förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser. Kommunstyrelsen beslutade 200603 § 200 att återremittera ärendet med
motiveringen: ”Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdrag att ta fram fler
konkreta åtgärder på att förebygga segregationen i Malmö stad”. Stadskontoret konstaterar att
beredningen av återremissen dröjt varför delar av innehållet i det ursprungliga ärendet inte längre
är aktuellt. Stadskontoret har också arbetat vidare med att samordna arbetet mot segregation
inom ramen för det ordinarie grunduppdraget. I detta svar på kommunstyrelsens återremiss
kommer stadskontoret därför att dels referera till det ursprungliga ärendet rörande förstudien
dels ge uppdaterad information om några av de åtgärder och förslag stadskontoret arbetat med
sedan återremissen, samt slutligen ge förslag i enlighet med kommunstyrelsens motivering till
beslut om återremiss.
Förstudien om segregation i Malmö
I tjänsteskrivelse 200508 som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 200603
redogjordes för den rapport Malmö universitet på Malmö stads uppdrag tagit fram. Syftet med
rapporten ”Segregation och segmentering i Malmö” var att ge en systematisk översikt över hur
segregationen ser ut i Malmö. De slutsatser som författarna kommer fram till i rapporten, som
gjordes 2018, bedöms i stort vara fortsatt relevanta. Segregation är ett komplext
samhällsproblem som inte i grunden förändras under den relativt korta tidsperiod som förlöpt
sen rapporten lämnades.
Vidare redogjorde stadskontoret i tjänsteskrivelsen för den dialog stadskontoret fört med
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förvaltningarna kring vilka åtgärder som respektive förvaltning redan vidtog och vilka de såg var
möjliga att vidta. I samband med redovisningen har en del uttryckt det som ”att det inte ligger i
kärnuppdraget”. Stadskontoret konstaterar dock att inom ramen för Malmö stads
ansvarsområden så är det just åtgärder inom kärnverksamheter som t.ex. skola, socialtjänst,
barnomsorg och äldreomsorg, stadsplanering m.fl. som det är möjligt att påverka många av de
faktorer som utgör grund för segregation. Det konstaterades vidare att det fanns en stor
samstämmighet i staden att ett av de viktigaste förbättringsområdena var att det behövdes mer
samverkan, både internt och med externa parter, i syfte att förstärka varandra för att lösa de
utmaningar som finns i Malmö.
Stadskontoret redogjorde också för ett lärandelabb som genomförts i syfte att hitta sätt att stärka
det sektorsövergripande arbetssättet, inkludering av Malmöbor, och former för metodutveckling
och lärande.
Slutligen lämnade stadskontoret ett förslag på det vidare arbetet efter förstudien. Förslaget ”Hela
Malmö för ett helt Malmö” redovisades i en separat skrivelse som bifogas även denna
tjänsteskrivelse. Förslaget omfattade tre punkter: 1. Berika pågående utvecklingsprocesser, 2.
Utveckla kunskapsinhämtning och analys, samt 3. Samordning och gemensamt agerande över
sektorsgränser. Flera av de förslag som lämnas i skrivelsen har stadskontoret arbetat vidare med.
Stadskontoret bedömer dock att det inte är aktuellt för kommunstyrelsen att besluta om
förslagen. De beskriver mer arbetssätt som stadskontoret kan använda sig av inom ramen för
grunduppdraget att samordna åtgärder mot segregation. Förslaget att kommunstyrelsen ska anta
”Hela Malmö för ett helt Malmö” har därför lyfts ut.
Stadskontorets arbete med ärendet
Efter återremissen tillsatte stadskontoret en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på
åtgärder i enlighet med återremissens motivering. I det material som togs fram inom ramen för
förstudien fanns en redovisning av vissa av de åtgärder förvaltningarna själva identifierat som
åtgärder mot segregation. Det hade varit möjligt att om behov fanns förstärka befintliga åtgärder
men det saknades underlag på vilka nya insatser som skulle kunna vidtas.
Det konstaterades dock att stadskontoret till viss del saknade möjligheter att på ett strukturerat
sätt samordna insatserna mot segregation. Detta har varit känt sedan tidigare vilket föranledde
kommunfullmäktige att i samband med budget 2019 ge kommunstyrelsen i uppdrag att
”Samordna nämndernas arbete med att öka tryggheten och stärka den sociala hållbarheten med utgångspunkt i
statens insatser och medel för att långsiktigt bryta segregationen”. De åtgärder som stadskontoret
eventuellt hade föreslagit skulle vi därför inte kunnat bedöma om de hade haft effekt, vi hade
heller inte haft förmåga att samordna insatser mellan förvaltningar och mellan förvaltningar och
externa parter på ett tillfredställande sätt. Det fanns därför uppenbar risk för att de insatser som
föreslagits skulle haft både osäker och kortsiktig effekt.
Då det är av stor vikt att bedriva arbetet mot segregation systematiskt och långsiktigt har
stadskontoret bedömt att det behövs ett internt arbete i enlighet med intentionerna i
kommunfullmäktiges beslut parallellt med en kartläggning av möjliga konkreta åtgärder i enlighet
med kommunstyrelsens beslut om återremiss.
Struktur och styrning, förutsättningar för samordning

4 (10)
Vid kommunstyrelsesammanträde 200617 §247, beslutade kommunstyrelsen att ge stadskontoret
i uppdrag att ”i dialog med Malmö stads förvaltningar utreda struktur och styrning av det lokal
utvecklingsarbetet”. Stadskontoret återrapporterar detta uppdrag i särskilt ärende STK-2021-623.
Under beredningen av uppdraget konstaterades relativt omgående att frågor såsom trygghet och
social hållbarhet är utgångspunkter för det som bör inbegripas i lokal utveckling. Att utreda
struktur och styrning för lokal utveckling bör därför inbegripa dels kommunfullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen att ”samordna…” (se ovan), dels också att det blir ett viktigt
verktyg för det som ”Förstudien…med rekommendationer om fortsatta insatser” (detta ärende) vill
åstadkomma. Det är också en förutsättning att strukturen och styrningen finns på plats när de
förslag på åtgärder återremissen ställde krav på tas fram och inte minst följs upp, så att de kan få
avsedd effekt.
I ärendet rörande lokal utveckling (STK-2021-623) redogör stadskontoret för vilken struktur
förvaltningsorganisationen föreslås besluta om. Strukturen kan beskrivas som en fast
nätverksstruktur där såväl förvaltningarnas samverkan mellan varandra men också hur stadens
samverkan med externa parter i olika lokalområden bör se ut. Då stadens normala organisation
är en linjeorganisation lämnas också förslag på hur nätverksorganisationen bör styras för att den
ska kunna ansluta till stadens organisation vad avser t.ex. budgetering och verksamhetsplanering.
Det är viktigt att strukturen för att arbeta med lokal utveckling inte blir en parallellstruktur till
stadens linjeorganisation.
Som en del i utredningen av lokal utveckling har stadskontoret tagit fram en rapport kring
insatser staden tidigare gjort för att motverka segregation, men också skapat en nulägesbild av
vilka insatser som staden gör idag. Vidare har en nulägesbeskrivning över vilka insatser
civilsamhället vidtar tagits fram. Detta bedöms utgöra viktiga underlag för att stadskontoret dels
ska kunna göra bedömningar av vilken samordning som är nödvändig, dels kunna föreslå
förstärkning av befintliga insatser eller nya insatser för att på ett effektivt sätt motverka
segregation.
I ärendet framhålls vikten av att åtgärder mot segregation vidtas systematiskt och framför allt
långsiktigt. Tillfälliga insatser med osäker effekt bör undvikas. Det förs samtidigt ett resonemang
i ärendet kring svårigheterna att med säkerhet fastställa vilka åtgärder som kan ha effekt. Det är
därför viktigt att ha ett utforskande synsätt. Att som ett komplement till mer långsiktiga åtgärder
våga sätta in insatser där effekten är osäker för att pröva sig fram. Att våga misslyckas för att
lyckas är en viktig ansats i ett arbete där det finns brist på vetenskapligt bevisade effektiva
insatser. Denna ansats kräver dock att förvaltningsorganisationen har förmåga att avbryta
pågående insatser när de inte får effekt så att vi inte bara fyller på med nya insatser hela tiden.
Anslutande uppdrag
I kommunstyrelsen nämndbudget för 2022 anges att ”Under 2022 förstärks stadens övergripande
arbete med segregation genom att stadskontoret tar fram förslag på fördelning av extra medel med syfte att
förbättra barn och ungas livsvillkor, öka tryggheten och lyfta stadens socialt utsatta områden”. Medlen har
avsatts i kommunstyrelsens anslag till förfogande. Det är kommunstyrelsens avsikt att avsätta
detta belopp årligen för att efter bedömning av insatsernas effekter mot segregation slutligen
göra kommunbidragsväxlingar för implementering och permanentning av verksamheter som
verkar segregationsbrytande.
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Detta uppdrag har stadskontoret bedömt ansluter till kommunstyrelsens motivering till
återremissen av detta ärende. De förslag som lämnas ska därför ses som en del i
återrapporteringen av det i budgeten givna uppdraget.
Malmö stad har dessutom tilldelats ytterligare medel (så kallade förstärkningsmedel) från
Socialstyrelsen inom ramen för deras bidragsgivning ”sociala insatser i utsatta områden”. Syftet med
dessa medel är ”att minska riken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet”.
Medlen har rekvirerats från Socialstyrelsen och finns disponibla för kommunstyrelsen att fördela
till stadens nämnder/förvaltningar. Regeringen har meddelat att de har för avsikt att avsätta
medlen också 2023 men det finns ingen information om vad som händer därefter. Då detta
bidrag är att anse som engångsbelopp för 2022 med möjlig förlängning över 2023 behöver
staden hantera dessa medel för insatser som inte avser permanentas eller åtgärder där
nämnd/förvaltning bör vara medvetna om att egna medel kan behöva nyttjas för att förlänga
eller permanenta åtgärden.
Förslag på konkreta insatser
När nu stadskontoret lagt några grundförutsättningar för ett mer systematiskt arbete med lokal
utveckling och därmed att vidta åtgärder mot segregation har det också varit möjligt att bereda
återremissen i detta ärende.
Den nulägesbild som skapats inom ramen för beredningen av ärendet rörande lokal utveckling är
en viktig utgångspunkt för att identifiera möjliga insatser. Det ska dock framhållas att en
nulägesbild inte är en fullständig kartläggning av allt staden gör inom området. Det är också per
definition ett nuläge varför den behöver revideras och kompletteras regelbundet.
Stadskontoret har därför begärt in underlag från stadens förvaltningar på vilka insatser de ser
skulle vara möjliga att påbörja 2022 inom ramen för såväl kommunstyrelsens budgetmedel samt
att genomföra under 2022 (med möjlighet till förlängning 2023) vad avser Socialstyrelsens
statsbidrag. Samtliga förvaltningar har svarat och stadskontoret bedömer att de förslag som
lämnats, trots den korta tid som förvaltningarna haft för att avge svar, är väl genomtänkta och
att huvuddelen möter de utmaningar staden har. De bedöms därför passa väl in för såväl
kommunstyrelsens ambition med de medel som ska fördelas men många insatser ryms också
inom ramen för Socialstyrelsens bidragsgivning. Det ska noteras att serviceförvaltningen inte
lämnat egna förslag men förtydligat att de är beredda att ingå i samverkan med andra när insatser
på en eller flera andra förvaltningar berör serviceförvaltningens ansvarsområde.
Med anledning av att stadskontoret bedömt det som viktigt att medlen så snart som möjligt
fördelas har förfrågan inte gjorts som en formell ansökningsprocess. Förvaltningarna har därmed
inte haft möjlighet att inhämta beslut från respektive nämnd. Stadskontoret kommer därför att
hänvisa till vilka insatser stadskontoret bedömer som värdefulla att gå vidare med och utifrån det
föreslå att medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande alternativt medel från
Socialstyrelsens statsbidrag överförs till aktuella nämnder. Det är därefter nämnderna som, i
dialog med sina respektive förvaltningar, slutligt avgör om de föreslagna insatserna bör sättas in.
Är det respektive nämnds uppfattning att medlen inte bör användas som föreslagits ska detta
rapporteras till kommunstyrelsen. Vid återrapporteringen ska nämnden ange om medlen
kommer användas till andra insatser som möter dels kommunstyrelsens ambition med medlen
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alternativt Socialstyrelsen kriterier för bidragsgivning. Kommunstyrelsen beslutar om medlen
kan användas till de föreslagna insatserna eller om medlen ska återlämnas till kommunstyrelsen.
Stadskontoret ansvarar för återrapporteringen till Socialstyrelsen. Stadskontoret kommer därför
att föra dialog direkt med förvaltningarna när det gäller uppföljning av insatser som bekostas av
statsbidraget.
Då antalet förslag från förvaltningarna är mycket stort har det varit nödvändigt att prioritera
vilka insatser som bör tilldelas medel. Stadskontoret har använt följande bedömningsgrunder för
att lämna detta slutliga förslag (se också rubrik för respektive medel nedan):













Kommunstyrelsens formulering av budgetuppdraget respektive Socialstyrelsens kriterier
för statsbidraget är direkt styrande för vilka insatser som kan tilldelas medel.
Kommunstyrelsens medel ska avse insatser som bedöms minska segregationen, det vill
säga att påverka mekanismer som långsiktigt bryter segregationen i staden (snarare än att
”endast” motverka de negativa effekterna av segregation). Stadskontoret har särskilt
fokuserat på redan befintliga insatser som kan utökas men också nya insatser som skulle
kunna leda till att nya metoder och verktyg utvecklas som kan påverka segregationen
långsiktigt. Flera insatser är därför piloter eller förstudier där syftet är att prova nya
insatsers användbarhet och effektivitet ur ett långsiktigt perspektiv.
Socialstyrelsens medel ska nyttjas till att minska kriminaliteten bland eller effekterna av
kriminalitet på barn och unga. Vi vet dock att detta kräver en bred insats av åtgärder allt
från att alla barn ska få en god utbildning till att intervenera mot enskilda unga som
redan kan finnas i kriminalitet. Det finns också tydliga kopplingar till segregation. Då det
som tidigare redovisats är att betrakta som engångsmedel har stadskontoret förutom de
mer långsiktiga åtgärderna som kommunstyrelsens medel avser stärka också föreslagit en
fördelning av medel för mer kortsiktiga åtgärder och insatser som är att betrakta mer
som åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av segregationen som i sin tur
påverkar risken för att barn och unga hamnar i kriminalitet.
Stadskontoret har prioriterat åtgärder som genomförs tillsammans med andra
förvaltningar och/eller civilsamhällesorganisationer. För att uppnå syftet med såväl
kommunstyrelsens som Socialstyrelsens medel är samverkan mellan flera aktörer ofta en
framgångsfaktor.
Stadskontoret har eftersträvat en spridning av medlen till flera förvaltningar. Detta är i
linje med att det är allas ansvar att inom sina respektive grunduppdrag arbete mot
segregation. Det är också i linje med bedömning att de flesta förvaltningar kan vidta
åtgärder mot såväl segregationen som för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet.
Med hänvisning till de inkomna förslagen finns det tydligt stöd för denna uppfattning
även hos förvaltningarna.
Förslag som avser fysiska åtgärder på byggnader och lokaler har denna gång sorterats
bort även om stadskontoret inser värdet av dessa. Stadskontoret ser en komplikation att
fördela medel till åtgärder som skulle kunna utgöra investering. Åtgärder av den
karaktären behöver därför hanteras i den normala budgetprocessen så att
förutsättningarna utreds mer noggrant.
Flera förvaltningar har hunnit involvera enskilda enheter, t.ex. enskilda skolor eller
enskilda boenden. Detta är positivt då det bidragit till en mer samlad bild av behoven än
vad vi annars kunnat uppnå. Stadskontoret har i sitt förslag dock varit restriktiva i
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medelstilldelning för insats riktad direkt till en enskild enhet då det är svårt för
stadskontoret att bedöma behoven. Stadskontoret har därför valt att framförallt fokusera
på förvaltningsgemensamma insatser men att förvaltningarna själva i nästa steg får
avgöra om en förstudie, en pilot eller en enskild satsning etc. bäst genomförs på en
enskild enhet.
Särskilt om kommunstyrelsens medel
Kommunstyrelsen avser avsätta motsvarande belopp i kommande budgetar med avsikt att på
sikt via kommunbidragsväxling implementera och permanenta nya arbetssätt som på lång sikt
bedöms kunna minska segregationen i staden. Denna ingång medför att de insatser som
stadskontoret föreslagit ska tilldelas medel bör ansluta till den nationella strategin mot
segregation som utgår från att prioritera åtgärder inom fem områden:
 Boende
 Utbildning
 Arbetsmarknad
 Demokrati och civilsamhälle
 Brottslighet
I arbetet med att gå igenom de insatser förvaltningarna har föreslagit har dessa fem områden
använts för prioritering, det vill säga insatser som ryms inom dessa fem områden och bedöms
kunna långsiktigt verka brytande på segregationen har föreslagits. I bilaga ”Bilaga 1 ärende 20181233 Fördelning kommunstyrelsens medel – utökad redovisning” redovisas de föreslagna
insatserna grupperade efter såväl nämnd/förvaltning som prioriterade områden. Det ska dock
noteras att områdena inte är fristående utan påverkar varandra. En uppväxt i en boendemiljö fri
från kriminalitet leder ofta till att en klarar skolan bättre vilket leder till snabbare inträde på
arbetsmarknaden vilket leder till större möjligheter att delta i civilsamhällets aktiviteter, att se sina
föräldrar gå till arbetet leder till att normen om att arbeta blir stark vilket ger motivation för
studier… och så vidare. En insats påverkar således ofta flera områden. I redovisningen har
grupperingen skett utifrån vilket prioriterat område insatsen utgår från.
Det hade också varit önskvärt att knyta insatserna till geografiska områden. Den informationen
finns i nuläget inte för alla insatser. Förvaltningarna har angett, där det är tillämpligt, att insatsen
avses vidtas i ett utsatt område. Stadskontoret bedömer därför att förvaltningarnas beslut om i
vilket område insatsen ska ske kan göras efter det att medlen fördelas. Det är samtidigt viktigt att
påpeka att en insats kan vara mer lämplig att vidta i hela staden. Det är som redovisas i ärende
STK-2021-623 Samlat grepp om lokal utveckling effekten av åtgärden på de utsatta områdena
som eftersträvas. Till exempel kan ofta åtgärder riktade mot personer som står utanför
arbetsmarknaden vara lämpligare att vidta i hela staden då den når alla, den kommer ändå få
störst effekt i utsatta områden eftersom det finns fler personer som står utanför
arbetsmarknaden i dessa områden.
Det ska framhållas att tiden för att bedöma insatsernas långsiktiga effekter varit kort.
Stadskontoret såväl som förvaltningarna avser därför gå in i denna process väl medvetna om att
de föreslagna insatserna, om de är nya och inte tidigare prövade, kan behöva avbrytas om den
bedömda effekten inte längre bedöms uppnås.
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Särskilt om Socialstyrelsens medel
Socialstyrelsens medel ska användas för att minska risken för att barn och unga ska hamna i
kriminalitet eller minska effekterna på barn och unga av kriminalitet. Det öppnar dock för en
bredd av åtgärder, från universellt främjande insatser till interventionsinsatser mot unga som
redan finns i kriminalitet. Då kopplingen mellan barn och unga i kriminalitet och ojämlikhet
(segregation) är tydliga är insatserna som kan bli föremål för Socialstyrelsens medel inte helt olik
den som kommunstyrelsen avser göra med egna medel.
Vad gäller statsbidragen från Socialstyrelsen är det dock viktigt att påpeka att trots att de
möjligen kommer ges även under 2023 så bör de betraktas som engångsmedel. De insatser som
tilldelas medel ur denna pott, vilka redovisas i ”Bilaga 2 ärende 2018-1233 Fördelning
Socialstyrelsens medel – utökad redovisning” bör därför kunna avbrytas om finansieringen inte
fortsätter. På grund av regelverket kring statsbidragen och att det är av stor vikt att insatserna
påbörjas omgående för att medlen ska kunna nyttjas under 2022 har stadskontoret gjort mer
generella bedömningar av de föreslagna insatserna. Stadskontoret avser att föra dialog med
förvaltningarna efter kommunstyrelsens beslut för eventuella anpassningar av insatserna för att
de ska uppfylla Socialstyrelsens kriterier och därmed vara möjliga att återrapportera till
Socialstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om fördelning av Socialstyrelsens medel bör därför
främst betraktas som en pottfördelning till respektive nämnd/förvaltning men att de faktiska
insatserna kan justeras efter dialog mellan förvaltningarna. Statsbidraget ska nyttjas till för staden
och dess invånare positiva insatser som leder till att barn och unga löper mindre risk att hamna i
kriminalitet, det bör därför vara en ambition att statsbidraget inte behöver återbetalas snarare än
att det är precis de åtgärder som redovisas i bilagan som genomförs.
Stadskontorets bedömning
I dialog med berörda förvaltningar och genom en slutlig bedömning av stadskontoret utifrån
ovanstående bedömningsgrunder föreslår stadskontoret att insatser enligt ”Bilaga 1 ärende 20181233 Fördelning kommunstyrelsens medel – utökad redovisning” samt ”Bilaga 2 ärende 20181233 Fördelning Socialstyrelsens medel – utökad redovisning” tilldelas medel under 2022. Det
ska noteras att flera insatser kommer genomföras i samverkan mellan två eller flera förvaltningar.
Den förvaltning som efter dialog med de andra förvaltningarna skickat in förslaget är den som
föreslås få medlen att disponera. De till nämnderna föreslagna beloppen kan därför inte
användas som en jämförelse kring vilka nämnder/förvaltningar som kommer genomföra de
mest omfattande insatserna. De medel som överförs till en nämnd kan komma att nyttjas av
flera förvaltningar.
Stadskontoret är medvetet om att medelsfördelningen kunde gjorts på ett ännu mer strukturerat
sätt och med fördjupade dialoger. Det är samtidigt viktigt att nämnder och förvaltningar så snart
som möjligt tilldelas medlen så att åtgärderna kan vidtas innevarande år. Med hänvisning till det
som ovan berörts angående att detta är ett förslag och att de föreslagna insatserna genomförande
slutligen avgörs av respektive nämnd/förvaltning ser stadskontoret att ärendet är tillräckligt
berett för att ge en säkerhet att medlen används på ett effektivt sätt och i enlighet med såväl
kommunstyrelsens som Socialstyrelsens syfte med medlen.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna återrapporteringen av förstudie
om segregation med rekommendationer om fortsatt arbete och lägga rapporten till handlingarna.
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Utifrån förslagen som redovisas i ”Bilaga 1 ärende 2018-1233 Fördelning kommunstyrelsens
medel – utökad redovisning” föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beslutar om följande
medelsfördelning med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande:
Nämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden avseende den
gemensamma skolfunktionen
Pedagogisk inspiration
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälsa, vård och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen - Stadskontoret
Totalbelopp

Ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande (kr)
1 300 000
2 030 000
300 000
320 000
4 400 000
650 000
2 200 000
980 000
350 000
700 000
400 000
1 370 000
15 000 000

Utifrån förslagen som redovisas i ”Bilaga 2 ärende 2018-1233 Fördelning Social medel – utökad
redovisning” föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beslutar om följande medelsfördelning
med finansiering från statsbidrag Socialstyrelsen, förstärkningsmedel (balanskonto):
Nämnd
Ur medel från Socialstyrelsen (kr)
Arbetsmarknads- och socialnämnden
2 700 000
Fritidsnämnden
1 150 000
Funktionsstödsnämnden
3 500 000
Grundskolenämnden
720 000
Grundskolenämnden avseende den
2 600 000
gemensamma skolfunktionen
Pedagogisk inspiration
Hälsa, vård och omsorgsnämnden
400 000
Kulturnämnden
3 100 000
Tekniska nämnden
800 000
Kommunstyrelsen - Stadskontoret
3 630 000
Totalbelopp
19 700 000

Ansvariga

Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef
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Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

