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Svar på interpellation om sociala investeringsfonden 
 
Stefan Hanna (-) har i en interpellation ställt frågor om sakläget idag för den sociala 
investeringsfonden. 

Vilket sakläge har vi idag kopplat till tidigare beslut om att införa en social 
investeringsfond i Uppsala kommun? 

Sammanlagt har 27 miljoner kronor skjutits till den sociala investeringsfonden sedan 
den inrättades. Av dessa medel har fyra projekt finansierats i syfte att testa och 
utveckla nya metoder och arbetssätt i kommunens verksamheter för att förbättra den 
service kommunen tillhandahåller invånarna.  

Projekten har delvis riktats mot olika målgrupper och byggt på nära samverkan mellan 
flera nämnders verksamhetsområden. De sociala investeringar som beviljats medel har 
syftat till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i familjer med 
beroendeproblematik, personer med psykisk funktionsnedsättning samt trygghet i 
Gottsunda. 

I samband med att respektive genomfört projekt avslutas utvärderas projekten i sin 
helhet avseende satsningens effekter med hänsyn till målgrupp och resurseffektivitet. 
Överlag har de effektmål som fastslagits i projektplanerna för de avslutade projekten 
kunnat uppnås, vilket ger en indikation på att satsningarna medfört positiva resultat 
för målgrupperna och bidragit till att utveckla kommunens service utifrån invånarnas 
behov. 

De två första projekten som beviljades medel inom ramen för arbetet med sociala 
investeringar, Supported Education och koordinatorer för ökad skolnärvaro, har 
fullföljts. Berörda nämnder har fattat beslut om att koordinatorstödet till elever med 
hög frånvaro ska förlängas under 2020 och sedan erbjudas inom ramen för ordinarie 
verksamhet från 2021. Gällande projektet Supported Education har berörda nämnder 
gjort bedömningen att de inte har möjlighet att finansiera projektverksamheten 
fortsättningsvis inom ramen för ordinarie budget, men pekar på intentionerna att 
fortsatt kunna erbjuda flera metoder för att erbjuda mer individanpassat, flexibelt och 
kostnadseffektivt stöd till målgruppen. Planeringen av hur detta ska genomföras har 
försenats av pågående smittspridning.  

Det tredje projektet, Mötesplats Gottsunda, har avslutats under 2020 och formerna för 
hur den fortsatta verksamheten ska utformas ses över under hösten. Det fjärde 
projektet, Sofiamodellen, löper vidare till 2021. 
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När nu tre av de beviljade projekten genomförts kommer den sociala 
investeringsfonden som verktyg för verksamhetsutveckling att utvärderas. 
Utvärderingen tar hänsyn till hur väl den valda modellen fungerat i praktiken och om 
denna modell ger bäst effekt för att arbeta med förebyggande och främjande insatser 
som leder till positiva sociala utfall och ekonomiska besparingar på längre sikt. 

 

Vilka administrativa processer är kopplade till den sociala investeringsfonden? 

De administrativa processer som är kopplade till den sociala investeringsfonden 
beskrivs i viss mån i beslutad riktlinje för sociala investeringar, som antogs av 
kommunstyrelsen i december 2016 (KSN-2016-2186). För den sociala 
investeringsfondens administration och stöd till pågående projekt har en 
utvecklingsledare vid kommunledningskontoret varit särskilt ansvarig. 

I huvudsak finns administrativa processer kring den sociala investeringsfonden i sig. 
Denna del innefattar behandling av ansökningar om medel ur fonden, stöd till 
pågående projekt, rapportering av resultat och utvärdering till kommunstyrelsen samt 
ekonomihantering. Inom ramen för varje pågående projekt följer också administrativa 
processer för det enskilda projektet. Bland annat löpande effektrapportering och 
ekonomisk uppföljning och de formella återrapporteringarna kring hur beviljade medel 
använts gentemot aktuell nämnd och kommunstyrelse. 

Vidare tillkommer administrativa processer kopplat till beslut om huruvida de 
arbetssätt och modeller som testats inom ramen för varje enskilt projekt ska 
implementeras som en del av ordinarie arbetssätt och organisation när varje projekt 
närmar sig sitt slut och kan utvärderas. 

 

Vilka projekt har fått ta del av medel från den tidigare beslutade sociala 
investeringsfonden? 

Supported Education- Stöd till personer 18–35 år med psykisk funktionsnedsättning, 
utan pågående insatser enligt LSS, för att påbörja eller återvända till studier. Projekttid 
2017–2019. 

Koordinatorer för ökad skolnärvaro- Stöd till elever med hög skolfrånvaro i grund-och 
gymnasieskola. Projekttid 2018-2019. 

Mötesplats Gottsunda- Uppsalahem anlade en mötesplats i Stenhammarsparken 2018 
i syfte att minska social oro samt öka trygghet och integration i Gottsunda. 
Mötesplatsen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Ungdomar med lokal 
anknytning anställs som mötesvärdar. Projekttid 2018–2020. 

Sofiamodellen- Pågående satsning (2018–2021) för att förbättra för barn i familjer med 
missbruk. Socialsekreterare från barnenhet och beroendeenhet inom 
socialförvaltningen samarbetar för att erbjuda en särskild samtalsserie till familjer med 
barn i åldrarna 0–12 år där det finns problematiskt drickande eller drogbruk.  

 
Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


