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Inledning 

Syftet med sociala investeringsfonden 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 fondens 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 som fullmäktige och nämnder har ställt upp. 

Kommunen kan genom insatser via skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamheter och 

allmän samhällsplanering påverka i rätt riktning. Likaså kan vi påverka genom att hålla en 

god kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna. Sociala 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 
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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 

 

De verksamheter som initierar ett projekt skall kunna svara på följande frågor, vilka också skall 

framgå av ansökan: 

• Hur vet vi att insatserna leder till ökad verksamhetskvalitet, finns något vetenskapligt 

stöd för de föreslagna insatserna? 

• Hur vet vi att denna ökade kvalitet leder till långsiktigt positiva kvalitetseffekter för 

berörd målgrupp? D.v.s. minskat utanförskap. 

• Hur leder detta till långsiktig ekonomisk hållbarhet? 

 

Årliga avsättningar 

Årliga avsättningar till den sociala investeringsfonden sker under förutsättning att 

balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att 

minst 10 % av fondens kapital 4 mkr skall tillföras årligen d vs 400 tkr eller det högre belopp 

fullmäktige finner lämpligt. 

 

Årlig utdelning 

Årlig utdelning får ske med en summa motsvarande den årliga avsättningen.  

 

Vem kan ansöka om medel från fonden 

Nämnder, i samverkan, 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. är 

anställningsmyndighet för projektledaren etc. som står som sökande. 

 

För att beviljas medel ur fonden krävs att planerade åtgärder/projekt sker i samverkan mellan 

två eller fler nämnder. 

 

Beredning av ansökningar 

Kommunledningskontoret ansvarar för beredningen. Beredningsarbetet samordnas med 

berörda förvaltningar. 

 

Beslut om utdelning av fondmedel 

Kommunstyrelsen beslutar löpande under året om utdelning av fondmedel. 

 

Ansökningstider 

Ansökningar om fondmedel sker löpande under året. 
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Uppföljning 

Uppföljning till kommunstyrelsen skall ske löpande under året och samordnas med de ordinarie 

ekonomiska uppföljningarna.  
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