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Ansökningar till social investeringsfond
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 140 tkr till projektet Mötesplats Godsmagasinet och
360 tkr till projekt Fritidsbanken. Finansiering sker från anslaget för sociala
investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har satt av 500 tkr årligen för sociala investeringar. Förslagen
som kommer in har beretts av en grupp bestående av kommundirektör,
ekonomichef och personalchef. Två förslag har kommit in. Det ena projektet
heter ”Fritidsbanken” och har en totalkostnad på 670 tkr. Projektet ansökte och
beviljades medel från fonden även under 2017 och 2018. Den andra ansökan
gäller Mötesplats Godsmagasinet med 140 tkr.
För att ett projekt ska räknas som social investering krävs att:




Det är en riktad insats, mot en specifik målgrupp eller ett specifikt
problem
Det är en insats där både långsiktighet och uthållighet är centrala
begrepp
Det är en insats som innehåller samverkan mellan olika aktörer.
Samverkan kan ske mellan olika förvaltningar eller mellan kommun och
andra organisationer, t.ex. föreningar. Det är alltid en kommunal
förvaltning som är huvudansvarig.

Enligt verksamhetsplanen för sociala investeringar ska ansökan uppfylla
följande krav:




Det finns ett väldefinierat problem och/ eller målgrupp/ riskgrupp för
insatsen
Det finns kvantifierade målsättningar, både vad gäller vad som ska
uppnås och när det förväntas ske
Insatsen bör baseras på evidensbaserade metoder och/ eller forskning
eller på annat sätt vara baserad på erfarenhet och kunskap

Kommunledningsförvaltningen bedömer att båda inlämnade projektförslagen
uppfyller villkoren för sociala investeringar. Båda projekten har redan
verksamhet igång, med finansiering från tidigare års sociala investeringar eller
annan finansiering.
Totalt har ansökningar kommit in på 810 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 februari 2019, § 21,
och beslutade föreslå att Kommunstyrelsen beviljar 140 tkr till projektet
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Mötesplats Godsmagasinet och 360 tkr till projekt Fritidsbanken. Finansiering
sker från anslaget för sociala investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-11
Ansökan projekt Fritidsbanken, 2019-01-15
Ansökan projekt Mötesplats Godsmagasinet, 2019-01-11
Beslutsordning
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
De som ansökt

Justerandes sign

