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Sammanfattning
Utbildningsnämnden har fått ”Motion om social investeringsfond i
Stockholms stad” på remiss av kommunstyrelsen. I motionen
framför Emilia Bjuggren (S) att arbetet med den sociala
investeringsfond som inrättades under den förra mandatperioden
ska fortsätta, och medel ska avsättas till fonden i behandlingen av
stadens bokslut.
Utbildningsförvaltningen anser att det är bra att det funnits sökbara
projektmedel för att utveckla arbetsformerna för det förebyggande
arbetet. Det mesta av det förebyggande arbetet inom nämndens
verksamhet sker dock i den ordinarie verksamheten, till exempel
inom skolans kompensatoriska uppdrag.

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Hantverkargatan 2F
Box 22049
104 22 Stockholm
Telefon 08-508 33 714
Växel 08-508 33 000
peter.alexanderson@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Emilia Bjuggren (S) har motionerat om att den sociala
investeringsfond som inrättades under den förra mandatperioden
ska fortsätta att finansiera förebyggande arbete i stadens
verksamheter. Motionären framför att genom fonden kunde
ekonomiska medel föras från kostsamma insatser när problem
uppstått, till kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Motionären
anser vidare att staden bör fortsätta arbetet med den sociala
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investeringsfonden och i anslutning till behandling av stadens
bokslut bevilja anslag till fonden.
Ärendet
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och
avdelningen för utveckling och samordning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det har funnits fördelar med den sociala
investeringsfonden. Fonden har gjort det möjligt att söka pengar för
projekt där kostnaden för det förebyggande arbetet uppstår i en
förvaltning, men kostnaderna minskar på sikt i en annan
förvaltning. I de fallen kan förebyggande arbete som minskar
kostnaderna för kommunen totalt sett genomföras, som annars inte
blivit genomfört.
Efter att Stockholms stads sociala investeringsfond inrättats
infördes regler för att återföra medel till fonden. En förvaltning som
beviljats bidrag för ett projekt från fonden ska enligt reglerna
återbetala medlen genom minskade budgetanslag kommande år. För
utbildningsförvaltningen innebar det att det blev svårare att söka
medel ur fonden. Detta beroende på att kostnaderna inte skulle
minska i utbildningsförvaltningen utan i andra förvaltningar vid ett
lyckat projektresultat.
Utbildningsnämnden har sökt och fått pengar för ett projekt av den
sociala investeringsfonden. Den sociala investeringsfonden har
också varit mer lättanvänd än motsvarande externt (utanför
kommunen) finansierade projekt.
Förvaltningens bedömning är att den sociala investeringsfonden
haft begränsad inverkan på utbildningsnämndens verksamhet. Det
mesta av nämndens förebyggande arbete sker inom ordinarie
verksamhet, till exempel skolans kompensatoriska uppdrag.
En avveckling av den sociala investeringsfonden i den form den har
påverkar inte utbildningsnämndens verksamhet i någon stor
utsträckning. Förvaltningen ser dock en fördel av att det finns
sökbara projektmedel med samma syfte som den sociala
investeringsfonden haft. Detta för att kunna prova nya arbetsformer
för att minska kommunens framtida kostnader.
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Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Bilaga
Motion om en social investeringsfond i Stockholms stad (S)

Motion om social investeringsfond i
Stockholms stad

