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Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har i samband med fastställande av bokslut för 2013 tagit 
ett beslut om att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsen gavs i 
uppdrag att utforma riktlinjer för fonden. Kommunfullmäktige delegerade också 
till kommunstyrelsen uppdraget att bevilja medel till lämpliga projekt. Slutligen 
avsatte kommunfullmäktige 4 mkr till den sociala investeringsfonden. 

Beslutsunderlag

Förvaltningscheferna för SF, BUF och KoF samt chefsekonomen har arbetat med 
frågan. Synpunkter har inhämtats från respektive organisationer och via 
omvärldsbevakning. 

Syftet med en social investeringsfond - utgångspunkter
Syftet med fonden är att skapa och genomföra projekt med förebyggande insatser 
som på sikt skall ge minskade kommunala kostnader inom de områden som 
definierats inom ramen för mål och syfte. 
Åtgärderna skall vända sig till socialt känsliga grupper/individer där det finns en 
klart ökad risk att hamna i ett socialt utanförskap. 
Ett investeringstänkande innebär att det skall finnas en koppling mellan 
investering och resultat. 
Det är viktigt att projekten har ett kommunövergripande perspektiv och utgår från 
den vision, strategiska utvecklingsområden och operativa mål som fullmäktige 
och nämnder har ställt upp. 
Barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år skall vara prioriterade målgrupper. 
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Kommunens olika verksamheter kan inte ensamma påverka grunderna för de 
faktorer som kan leda till ett socialt utanförskap. Därtill är frågan för komplex. 
Många faktorer som avgör utanförskapets storlek avgörs på andra nivåer än den 
kommunala. Kommunen kan dock genom insatser via skola, socialtjänst, kultur- 
och fritidsverksamhet och allmän samhällsplanering påverka i rätt riktning. Likaså 
kan vi påverka genom att hålla en god kvalitet i de kommunala 
kärnverksamheterna. En social investeringsfond skall inte ersätta eller 
kompensera kärnverksamheten. 
En bra barnomsorg och en grundskola som prioriterar och når de pedagogiska 
målen är kraftfulla faktorer för att minska riskerna för social exkludering. Likaså 
en socialtjänst som kan erbjuda förebyggande insatser och stöd i närmiljön.   
Samma möjligheter finns också i samhällsplaneringen. Hur vi bor, var vi möts, 
går i skola och arbetar påverkar den sociala integrationen och därigenom 
utanförskapet. Här har samhällsbyggnadsförvaltning och kultur- och 
fritidsförvaltning en viktig uppgift. De sistnämnda har en särskilt viktig roll när 
det gäller att stimulera och mobilisera frivilliga krafter via föreningslivet. 

Målgrupp
 Barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. 

Syfte
 Förebygga social marginalisering och minska utanförskapet
 Främja trygghet, lärande och hälsa
 Stimulera gränsöverskridande arbete
 Minska kommunens kostnader för utanförskap 

Koppling till kommunens vision och strategiska utvecklingsområden
Under avsnittet demografi finns fokusområden med bäring på sociala 
investeringar. Det handlar om att kommunen skall skapa förutsättningar för att 
barn och unga får en bra start i livet, samt att skapa ett tillgängligt samhälle med 
goda levnadsvillkor för alla. 

Krav på insatserna:
 Så långt som möjligt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet – 

evidensbaserad
 Det kan också vara satsningar för att utveckla och pröva nya metoder och 

öka den kommunala organisationens kompetens. Ett viktigt ledord är 
”nyskapande och gränsöverskridande”. 

 Förstärkning och utveckling av redan pågående verksamhet skall ha ett 
långsiktigt perspektiv och syfta till att påverka hur vi tvärsektoriellt arbetar 
med barn och unga 

 De skall ligga inom ramen för kommunens ansvar och åtagande
 Projekten skall drivas med den kommunala organisationen som huvudman
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De verksamheter som initierar ett projekt skall kunna svara på följande frågor:
1. Hur vet vi att insatserna leder till ökad verksamhetskvalitet?
2. Hur vet vi att denna ökade kvalitet leder till långsiktigt positiva 

kvalitetseffekter för berörd målgrupp? D.v.s. minskat utanförskap.
3. Hur leder detta till långsiktig ekonomisk lönsamhet? 

Operativa mål 2015 – 2019 
Följande områden skall prioriteras:

 Måluppfyllelse i skolan- behörighet till gymnasiet
Mäts med meritvärde, behörighet och måluppfyllelse en gång om året. Det 
skall vara fokus på behörigheten till gymnasiet.  

 Förebygga externa placeringar utanför den egna familjen
 Kostnader för externa placeringar mäts en gång om året.

Om skolan brister i måluppfyllelse och socialtjänsten måste tillgripa externa HVB 
eller extern öppenvård så stiger de sociala kostnaderna och utanförskapet riskerar 
att öka. Därför skall fokus inledningsvis ligga här. 
 
Ekonomi 
Den sociala investeringsfonden skall användas för investeringar i förebyggande 
arbete som på sikt kan ge lägre kommunala kostnader. Investeringar sker i 
humankapital och ej i lokaler, maskiner etc. 

Avsättningen för sociala investeringar görs genom att i eget kapital i 
balansräkningen reservera ett avsatt belopp. Vid kommande årsbokslut minskas 
reserverat belopp med kostnaderna för genomförda projekt. 

En avsättning har gjorts med 4 mkr från 2013 års resultat. Beslut om ytterligare 
avsättningar hanteras i kommande bokslut. 
 
Den ”vinst” som kan uppstå vid genomfört projekt kan utgöra en del av det 
resultat som avsätts till investeringsfonden. 

Det ligger i tänkandet kring en investeringsfond att en investering kanske inte 
leder till avsett resultat och minskade kostnader. Då får projektet avslutas. 

Evidensbaserat
I samband med en ansökan skall det undersökas om det finns något vetenskapligt 
stöd för de föreslagna insatserna. Alternativt skall det finnas en hypotes som 
grundar sig på en erfarenhetsmässig kunskap. Denna hypotes skall beskrivas. 
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Vem kan ansöka om medel från fonden
Nämnder är behöriga att ansöka om medel från den sociala investeringsfonden. 
Det skall vara den nämnd som kommer att ha huvudansvaret för projektet; d.v.s. 
vara anställningsmyndighet för projektledaren etc. 

Följande kommunala verksamheter inom Simrishamns kommun kan lämna in 
ansökan om medel från fonden:

 Verksamhetsområden för sig eller i samverkan
 Delar av verksamhetsområden, t.ex. en skola, fritidsverksamhet, del av 

IFO. 

Gemensamma ansökningar som syftar till ett tvärprofessionellt arbete inom skall 
prioriteras. 

Vad ansökan skall innehålla
En särskild blankett skall användas vid ansökan (se bilaga 1).
Nämndbeslut skall bifogas. 

Fondgruppen bereder
En fondgrupp med en representant från vardera KoF, BUF, SF och KLK bereder 
ansökningarna. Fondgruppen skall bestå av tjänstemän med kvalificerade 
kunskaper inom prioriterade områden. Förvaltningscheferna utser dessa personer. 
KLK ansvarar för beredningen.
Samverkansråd Barn och familj skall vara en del av beredningen. Där finns en 
möjlighet att förankra projekten tvärsektoriellt.   

Vem beslutar om fördelning av fondmedel
Kommunstyrelsen beslutar. 

Uppföljning
Uppföljning till kommunstyrelsen skall ske löpande under året och samordnas 
med de ordinarie ekonomiska uppföljningarna. I uppföljningen skall framgå:

 Vad man gjort
 Vilken omfattning verksamheten haft
 Reflektioner från klienter/elever/personal kring nyttan
 Nyckeltal

Projektledaren ansvarar för uppföljningen och slutredovisar projektet.

Ansökningstider
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning i april respektive november. 
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Beslutsförslag

Förvaltningschefsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att godkänna föreslagna riktlinjer för den sociala investeringsfonden
att godkänna ansökningsförfarandet

För förvaltningschefsgruppen

Roland Persson
socialchef  
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