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Nr 209. Motion av Marlene Bur-
wick och Erik Pelling (båda S) om 
att skapa en social investerings-
fond i Uppsala kommun 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 5 september 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Andreas Bergman (alla M), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) har 
i motion, väckt den 27 februari 2012, yrkat att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommun-
styrelsen att återkomma med ett förslag till 
inrättandet av en social investeringsfond. 
 
I motionen föreslås att ekonomiska resurser 
avsätts för sociala investeringar och därigenom 
göra det möjligt att prioritera det förebyggande 

arbetet i Uppsala kommun. Genom detta vill 
motionärerna kunna styra resursanvändningen 
i budgeten över tid så att ett förhållningssätt 
med större fokus på tidigare insatser etableras 
och hoppas därmed kunna minska kommunens 
kostnader samtidigt som mänskliga vinster 
görs. Bilaga 
 
Föredragning 
Social investering är ett begrepp som mer rep-
resenterar ett synsätt än en investering enligt 
ekonomiska termer. Sociala investeringar 
enligt förslaget kan inte hanteras som inves-
tering enligt gällande redovisningsprinciper. I 
förslaget skapas istället ett ekonomiskt ut-
rymme för de åtgärder som ska finansieras 
med fonden genom att del av i boksluten redo-
visade överskott öronmärks för ändamålet. 
 
Förslaget om en social investeringsfond syftar 
till ett skifte från kortsiktiga avhjälpande in-
satser till långsiktiga förebyggande insatser. 
Det handlar alltså om att göra insatser i ett 
förebyggande arbete som på sikt väntas ge 
minskade kostnader. Genom att göra årliga 
minskningar av kommunbidrag till de nämnder 
där kostnadsminskningen förväntas uppstå 
byggs det upp ett nytt överskott som sedan kan 
avsättas för nya insatser. Genom tidiga insatser 
undviks utslagning och risk för utanförskap. 
Kostnaden för de tidiga insatserna är vanligen 
låga i relation till de kostnadsbesparingar de 
bedöms ge. 

 
En kommun som har en stark ekonomi och en 
långsiktig planering kan inom de årligt till-
gängliga ramarna klara att göra riktade insatser 
i ett förebyggande syfte utan att behöva ian-
språkta tidigare reserverade medel för detta än-
damål. Förebyggande åtgärder bör vara en del 
av den årliga planeringen snarare än att vara 
något som finansieras av tidigare års överskott 
och då få karaktären av tillfälliga projekt.  
 
En social investeringsfond är därför ingen 
förutsättning för planerade mer omfattande 
förebyggande insatser. Uppsala kommun har 
redan idag verktyg för en sådan planering 
genom IVE som överblickar de kommande 
fyra åren och inom nämndernas egna 
prioriteringar. 












