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statsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för
subventioner av familjehemsplaceringar enligt nedanstående tabell.
Fördelning av statsbidrag för subventioner
av familjehemsplaceringar 2021
Nämnd
Fördelning kronor
Rinkeby-Kista

319 094

Spånga-Tensta

181 475

Hässelby-Vällingby

249 934

Bromma

111 262

Kungsholmen

59 652

Norrmalm

72 860

Östermalm

71 935

Södermalm

148 267

Enskede-Årsta-Vantör

258 552

Skarpnäck
Farsta

161 086

Hägersten-Älvsjö
Skärholmen

199 636

Totalt

Fredrik Jurdell
socialdirektör
Socialförvaltningen
Stadsövergripande sociala frågor
Munkforsplan 33, 6 tr.
Box 44
12321 Farsta
Telefon 08-508 25 246
Växel 08-508 25 000
lisa.wallenberg@stockholm.se
stockholm.se

97 857

175 485
2 107 095

Veronica Carstorp Wolgast
avdelningschef

Tjänsteutlåtande
Dnr 3.1.2-189/2021
Sida 2 (4)

Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela
statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar. Medlen ska
användas till utvecklingsarbete för att tillgodogöra
familjehemsplacerade barn och ungas rättigheter och behov.
Stockholms stad har möjlighet att rekvirera totalt 2 107 095 kronor
under 2021.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget att
fördela statsbidraget till samtliga stadsdelsnämnder enligt
fördelningsnyckel som tagits fram av stadsledningskontoret.
Bakgrund
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att till kommunerna
under 2021, 2022 och 2023 fördela, administrera och följa upp
medel för subventioner av familjehemsplaceringar. Totalt ska
Socialstyrelsen fördela 248 500 000 kronor för 2021. Regeringen
avser att årligen avsätta 200 000 000 kronor för ändamålet under
förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Statsbidragets syfte är att säkerställa att barn och unga som är i
behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov
tillgodosedda.
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas
till och med den 31 december 2021. Senast den 1 juni 2021 ska de
kommuner som omfattas av satsningen och önskar ta del av
statsbidraget ha rekvirerat medlen via Socialstyrelsens e-tjänst. Det
är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet
från och med den 1 januari 2021.
Senast den 15 februari 2022 ska återrapportering till Socialstyrelsen
ske gällande användning av 2021 års medel.
Om staden inte har använt hela statsbidraget under perioden 1
januari–31 december 2021 ska återstående medel återbetalas till
Socialstyrelsen. Staden kan även bli återbetalningsskyldig om
medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget.
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Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor. Förvaltningsgruppen har
behandlat ärendet den 9 juni 2021.
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Ärendet
Socialstyrelsen ska totalt fördela 248 500 000 kronor för 2021 till
alla kommuner i landet. Stockholms stad har möjlighet att rekvirera
2 107 095 kronor under 2021.
Statsbidragets syfte är att säkerställa att barn och unga som är i
behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Enligt Socialstyrelsens anvisningar kan statsbidraget
användas till utvecklingsarbete inom följande områden:
•

•

•
•
•

•
•

Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade
barn och unga får tillgång till god hälso- och sjukvård,
tandvård och obruten skolgång.
Att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och
unga att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och
andra närstående.
Utveckla arbetet med rekrytering och utredning av
familjehem och jourhem.
Att öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn.
Informera familjehemsplacerade barn om deras rättigheter
samt ta del av deras erfarenheter för att utveckla
familjehemsvården på verksamhetsnivå.
Stöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i
familjehem.
Stöd till barn och familjehem under pågående placering.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att statsbidraget fördelas till
samtliga stadsdelsnämnder enligt nedan fördelningsnyckel som
tagits fram av stadsledningskontoret i syfte att stötta och utveckla
pågående arbete. Fördelningen blir då enligt följande:
Fördelning av statsbidrag för subventioner
av familjehemsplaceringar 2021
Nämnd
Fördelning kronor
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Rinkeby-Kista

319 094

Spånga-Tensta

181 475

Hässelby-Vällingby

249 934

Bromma

111 262

Kungsholmen

59 652

Norrmalm

72 860

Östermalm

71 935

Södermalm

148 267

Enskede-Årsta-Vantör

258 552
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Skarpnäck

97 857

Farsta

161 086

Hägersten-Älvsjö
Skärholmen

199 636

Totalt

175 485
2 107 095

Bilagor
1. Fördelningslista – statsbidrag för 2021 till kommunerna för
subventioner av familjehemsplaceringar.
2. Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021
för subventioner av familjehemsplaceringar.
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