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Sammanfattning
Stockholms stad har inrättat en social investeringsfond i syfte att
motverka utanförskap och social utsatthet. Genom fonden ska
ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem
uppstått till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Samtliga
nämnder inom staden ska kunna söka projektmedel från fonden och
medel ska kunna beviljas för satsningar riktade till kommunens
samtliga målgrupper.
Förvaltningen är positiv till förslaget till riktlinjer för Stockholms
stads sociala investeringsfond. Förvaltningen ser en svårighet i att
mäta de ekonomiska effekterna av ett investeringsprojekt då de
insatser som genomförs av en nämnd kanske visar sig i positiva
effekter för en annan nämnd och inte nödvändigtvis i den nämnd
som genomför projektet.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Avdelningen för Social omsorg
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Växel 08-508 08 000
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Bakgrund
För att motverka utanförskap och social utsatthet har Stockholms
stad inrättat en social investeringsfond. Genom fonden ska
ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem
uppstått till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Fonden ska
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komplettera och stödja stadens ordinarie arbete med att förebygga
social utsatthet vilket bland annat innebär att arbetet samordnas med
det arbete som bedrivs av kommissionen för social hållbarhet.
De projekt som finansieras med medel från fonden ska
 bidra till genomförandet av kommunfullmäktiges mål
 ge samhällsekonomiska vinster och minskade kostnader för
Stockholms stad
 främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade
arbetsätt
 stärka helhetsperspektiv i samverkan inom staden och om
möjligt med andra aktörer samt
 ge möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering
Samtliga nämnder inom staden ska kunna söka medel från den
sociala investeringsfonden och projektmedel ska kunna beviljas för
satsningar riktade till kommunens samtliga målgrupper. Medel från
fonden ska kunna användas för att utveckla, införa, följa upp och
utvärdera den aktuella insatsen
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående
”Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad”. Dnr:
173-968/2015. Svarstiden sträcker sig till den 8 februari 2016.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tycker att det är positivt att en social investeringsfond
har inrättats inom Stockholms stad. Lyckade investeringar i tidiga
insatser kan komma att bidra till såväl mänskliga,
samhällsekonomiska som kommunekonomiska vinster. Fondens
olika investeringsprojekt kan komma att ge stadens verksamheter
erfarenheter av nya arbetssätt och gränsöverskridande samverkan
mellan olika verksamheter och med olika samverkanspartners.
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Rådet för sociala investeringar är en central funktion i processen
med investeringsfonden. Rådet ska granska dels inkomna idéer och
dels inkomna ansökningar. Förvaltningen ser att rådet för sociala
investeringen, förutom att vara en beredande funktion, även skulle
kunna vara en metodstödjande, sammanhållande,
kunskapssamlande och kunskapsspridande funktion till stadens
olika verksamheter i arbetet med sociala investeringar.
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Beredningsprocessen av inkomna ansökningar bör inte ta för lång
tid. Den bör även vara transparent och tydlig avseende de
bedömningar som görs och de beslut som fattas, då verksamheter
kommer att lägga ner resurser och engagemang i utarbetandet av en
ansökan till fonden. En prioriteringsordning kan understödja
beredningsprocessen; till exempel projekt som bedöms ge störst
socioekonomisk effekt, projekt som berör flest nämnder eller
förvaltningar och/eller andra aktörer, projekt som har identifierat en
för staden viktig strategisk fråga.
Förvaltningen ser en svårighet i att mäta de ekonomiska effekterna
av ett investeringsprojekt då de insatser som genomförs av en
nämnd kanske visar sig i positiva effekter för en annan nämnd och
inte nödvändigtvis i den nämnd som genomför projektet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner och
överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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