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Riktlinje för sociala investeringar
Syfte
§1





Hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos barn och
unga samt unga vuxna i Heby kommun.
På sikt minska risken för långvarig arbetslöshet.
Metodutveckla kommunens verksamhet med fokus på nämndövergripande samverkan.
Fånga både mänskliga och ekonomiska vinster i att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.

Krav på investeringar
§2


Effekt på arbetslösheten – detta mål är fundamentet i Heby kommuns sociala investeringsfond.
De investeringar som beviljas pengar ska bidra till att på lång sikt få fler människor i arbete. Detta
kan göras både direkt, genom t.ex. arbetsmarknadsåtgärder, eller indirekt, via exempelvis insatser
som syftar till att öka skolnärvaron.



Minskade kommunala kostnader – för att bli beviljat medel måste insatsen antas generera
minskade kostnader hos kommunal verksamhet.



Långsiktighet – en viktig faktor för sociala investeringar är att de, efter att finansieringen från
fonden slutar och de uppvisat positiva effekter, ska omvandlas till ordinarie verksamhet.



Samverkan – en av ambitionerna med fonden är att pröva nya arbetsmetoder i ordinarie
verksamhet samt att det sker i samverkan mellan två eller fler förvaltningar.



Nytt för Heby – metoden som söker medel från sociala investeringsmedlen måste på något sätt
vara ny för Heby kommun. Det är därför viktigt att det framgår på vilket sätt metoden tillför något
nytt i verksamheten.
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Vinster för kommunen och den enskilda
§3
För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre
placeringar av barn och unga samt unga vuxna, minskade insatser från elevhälsan eller färre utredningar
av skolpsykolog. För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och
egen försörjning.

Tillvägagångsätt
§4
Organisation
Hanteringen sköts av ordinarie verksamhet, dvs det ska inte tillsättas någon person eller organisation för
att hantera de sociala investeringarna.

Vem kan söka?
Heby kommuns förvaltningar kan söka medel från sociala investeringsfonden.

Finansieringsmodell
Finansieringen av de sociala investeringarna sker genom att i Mål och budgetprocessen årligen avsätts
medel för sociala investeringar. Medlen avsätts hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen med hjälp av
underlag från kommunledningsgruppen beslutar om vilka projekt som ska finansieras. Alternativt kan
kommunstyrelsen fatta beslut om en grupp av projekt som tillsammans bildar en helhet, förutsatt att
underlag för ett sådant beslut finns.

Av beslutsunderlaget ska tydligt framgå;

















Namn på investeringen.
Beskrivning av investeringens innehåll.
Beskrivning av metod för investeringen och referenser till forskning eller evidensbaserad praktik
Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i investeringen?
Målgrupp för investeringen.
Hur ska målgruppen identifieras?
Tidsperiod för investeringen.
Kostnad för investeringen fördelat per år under tidsperioden.
Vilka olika effekter kommer investeringen att ge för de personer som ingår i målgruppen?
När förväntas de olika effekterna att inträffa?
Hur ska effekterna mätas?
Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske?
På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens totala kostnader under en viss period
minskar?
I vilka verksamheter sker kostnadsminskningar på grund av investeringen?
Med hur mycket kan man anta att kommunens totala kostnader minskar?
För vilken tidsperiod är det rimligt att räkna på minskade kostnader?

Det är styrgruppen för barn och unga som bereder vilka projekt som ska lämnas över till kommunens
ledningsgrupp för beredning till kommunstyrelsen.

Effekterna ska utvärderas
Både de ekonomiska och mänskliga vinsterna ska utvärderas i samtliga investeringar. Utvärderingen sker
inom ramen för årsredovisningen. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster
kan det bli aktuellt att implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet, vilket innebär att en
ramjustering ska föreslås i nästkommande års mål- och budgetdokument.
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Denna riktlinje träder i kraft den 19 februari 2021.

Marie Wilén
Ordförande i kommunstyrelsen

Emma Burstedt
Kommundirektör
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