
Ett starkt ortsperspektiv präglar Ale kommun med knappa 30 000 invånare och ett 
läge strax nordväst om Göteborg. Kommunen har under en lång tid brottas med svaga 
skolresultat. När arbetet med sociala investeringar startade 2010 i Ale pågick ett 
samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och polis. Områden som behövde stärkas 
hade redan identifierats och Ale beslutade i ett tidigt skede att rikta in de sociala 
investeringarna mot att förbättra skolresultaten, öka välmåendet och den psykiska 
hälsan bland barn och unga. 

Två år senare 2012, togs beslut att lägga 10 miljoner kronor i en fond för sociala 
investeringar. Syftet var väl förankrat bland både tjänstemän och politiker – fonden ska 
användas till insatser som ger en vinst för den enskilda individen genom en framtid med 
utbildning, arbete och ett självförsörjande liv. Men investeringarna ska också generera 
en vinst för kommunen i form av ett minskat behov av resurser, exempelvis färre 
placeringar av barn och unga. 

I detta skede fanns ingen klar bild om vilken ekonomisk modell som passade bäst i Ale. 
Däremot hade det pågående samverkansarbetet resulterat i en kartläggning av befintlig 
verksamhet. Ale kunde snabbt ringa in eftersatta områden som exempelvis obefintlig 
drogprevention och dålig samverkan mellan skola och socialtjänst.

Vad behöver förbättras och vem ska göra det?

Sociala 
investeringar 
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Uppföljning och utvärdering 
– när, hur och av vem?

I Ale håller man på att bygga upp en 
utvecklingsavdelning med uppgift att initiera och 
informera om sociala investeringar men också designa 
projekt. Tanken med utvecklingsavdelningen är att 
skapa ett system för effektmätning genom att samla in 
och sprida kunskap kring uppföljning och utvärdering. 
Det övergripande syftet med utvecklingsavdelningen 
är att bygga upp egen kompetens kring hur långsiktiga 
och gränsöverskridande frågor 
drivs bäst i Ale kommun. 

Sociala investeringar i Nynäshamn 

Prioritering och beslut om 
insatser

Beslut om insatser görs av kommunstyrelsen. 
Beredningsgruppen med verksamhetschefer 
godkänner och bereder ansökningarna. 
Ungdomspanelen som består av unga mellan 14-18 
år utgör en viktig referensgrupp. Investeringar som 
ger goda resultat ska leda till en omprioritering av 
befintlig verksamhet för att kunna implementeras. 
Prioriteringen sker på verksamhetsnivå.

Form för organisering 
och finansiering

Ale kommun arbetar på att ta fram en ekonomisk 
modell, en så kallad dubbelmodell som innebär 
att fonden fylls på både genom årlig insats samt 
återföring. Investeringsprojekt som visar sig 
fungera ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Organisationer och ledning

Ett socialt investeringsprojekt ska innebära 
samverkan mellan minst två kommunala enheter 
och/eller en yttre aktör, exempelvis föreningar. 
Arbete pågår för att öka samverkan med Västra 
Götalandsregionen. Verksamheter och eventuella 
medaktörer utformar investeringsprojekten. 
Ansökan görs genom en blankett som utformats 
inom Ale kommun. I ansökan igår också att 
redogöra för hur investeringen ska utvärderas. 
Ansökningarna bereds av en grupp som består av 
verksamhetschefer inom skola, socialtjänst och 
samhällsbyggnad. Siffror granskas av kommunens 
controller som utbildats i sociala investeringar 
utifrån Nilsson och Wadeskogs modell och 
även genomgått en utbildning i SKL:s regi kring 
verksamhetsdesign. Med i processen är också en 
ungdomspanel som fungerar som referensgrupp. 
Beredningsgruppen lägger förslag till beslut till 
kommunledningen som i sin tur presenterar ett 
slutgiltigt beslutsförslag till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens uppdrag är att avslå eller 
bifalla ansökan. 

Ale kommun arbetar med att skapa ett internt 
system för utvärdering och effektmätning av 
sociala investeringar. Till hjälp med utvärderingar 
har Ale kommun även ett samarbete med forskare 
vid Göteborgs universitet.  

Ekonomi

Ale kommun arbetar på att ta fram en 
delad ekonomisk modell för sin sociala 
investeringsfond. Medel till fonden ska dels 
avsättas enligt insatsmodellen, dels återföras enligt 
återföringsmodellen. Motiveringen till att välja 
den här modellen är att lättare kunna hantera 
högriskprojekt och mer evidensbaserade insatser. 
Insatser med relativt kort återbäringstid sorteras 
under återföringsmodellen medan mer långsiktiga 
och gränsöverskridande projekt finansieras genom 
årliga insatser.

Identifiera och beskriv 
tänkbara insatser

Ale kommun beslutade tidigt att avgränsa sociala 
investeringar till insatser som syftar till att höja 
skolresultaten, motverka droganvändning samt 
öka den psykiska hälsan för barn och unga. Med 
andra ord – insatser som leder till högre betyg, fler 
slutbetyg, ökad skolnärvaro, mindre droger, minskad 
psykisk ohälsa. Metoderna kan vara evidensbaserade 
men det är inget krav. En bärande tanke kring Ales 
sociala investeringsperspektiv är att skapa en kultur 
som ger utrymme till kreativitet och vilja att även 
testa nya, oprövade metoder.
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Sociala investeringar handlar inte om snygga dokument 
och välformulerade projekt utan om förändring på 
djupet. Om vi menar allvar måste vi vara föredömen 
själva, åka kollektivt, dra ned på köttet, konsumera 
mindre. Allt sådant som har med långsiktig hållbarhet att 
göra. 

-   När det kommer ned på individnivå blir det genast 
svårare, vill vi verkligen avstå, frågar Björn Järbur 
retoriskt.

Han är kommundirektör i Ale kommun och räds 
inte att ställa krav och lyfta diskussionen om sociala 
investeringar till en högre nivå. Allt hänger ihop 
konstatera han. 

-   Det går inte att se sociala investeringar som en insats 
vid sidan om eller något som är valbart. Ska de ge resultat 
måste de ingå i kommunens övergripande målsättning 
och då måste man börja fundra på saker som exempelvis 
det egna bilåkandet.

Det är nämligen inte enskilda projekt som skapar bättre 
förutsättningar för människor utan att vi i jobbar utifrån 
ett samhällsperspektiv med individen i fokus – det som är 
bäst för invånarna i Ale.

Tänket måste grundas i varje medarbetare, förankras på 
varje nivå. 

Det kräver en organisation och struktur som driver och 
leder arbetet. 

Precis här går många kommuner bet. Det gjorde man 
också Ale. Oklar ekonomisk modell, oklar styrning, oklar 
ledning resulterade i att kommunen fått backa, hämta 
hem projekt, börja om och försöka på nytt. Medvetet 
har Ale legat lågt med antalet projekt och istället lagt 
fokus på att rigga just grunden - organisation, styrning 
och struktur. Idag är Ale en kommun som gjort sig 
känd för sitt envetna förankringsarbete kring sociala 
investeringar. 

-   Fast vi kommer givetvis att misslyckas igen. Och igen. 
Men det måste också få vara tillåtet. Sociala investeringar 
kräver ett klimat där människor får lov att göra fel. Att 
skapa en sådan kultur är ett arbete i sig, understryker 
Björn Järbur.

Nästa steg i Ale är att sjösätta en utvecklingsavdelning 
med uppgift att arbeta långsiktigt och 
gränsöverskridande. Häri ryms omvärldsbevakning, 
initiera sociala investeringsprojekt, samla in och sprida 
kunskap om ämnet i allmänhet och om effektmätning 

Ale kommun förändrar på djupet 
För att få något att hända måste man vara beredd att lämna sin egen komfortzon. 
Orden kommer från Björn Järbur, kommunchef i Ale kommun. 
- Sociala investeringar ska ses som ett verktyg i en större förändringsprocess. 

och utvärdering i synnerhet. Vi har långt kvar, påminner 
Björn Järbur och pekar på det faktum att många 
kommuner fortfarande famlar efter vettiga mättal när det 
gäller sociala investeringar.

-   När det blir ekonomisk kris rusar alla till. Men vad gör 
vi när det händer något socialt eller med miljön? Vi måste 
lära oss att mäta ekologiska och sociala dimensioner lika 
bra som vi mäter ekonomin. 

Idag arbetar politiker och tjänstemän i Ale för att 
utveckla en delad ekonomisk modell för sociala 
investeringar. Fonden ska då fyllas på genom både en 
årlig insats samt återföring. Projekt med relativt kort 
återbäringstid sorteras under återföringsmodellen 
medan mer långsiktiga och gränsöverskridande projekt 
finansieras genom årliga insatser.

Många utmaningar återstår. Den största är att få alla 
medarbetare att dra åt samma håll. En lyckad social 
investering innebär att den ska implementeras i den 
ordinarie verksamheten. Överallt.

-   Ett socialt investeringsprojekt drivs ofta av väldigt 
engagerade personer. Det svåra är att sedan få alla, även 
de som kanske inte lika engagerade, att jobba på samma 
sätt.

Att ständigt återkomma till grundfrågan – vad är det 
invånarna behöver - är det enda vägen, tror Björn Järbur. 

-   Vi är på en resa i Ale. Stundom råder förvirring men vi 
är på väg framåt. När folk ringer från verksamheterna och 
undrar när de kan börja söka projektpengar igen, då blir 
jag glad!

Susanne Sawander



Pågående projekt i Ale kommun

Fotosyntes 

Syfte: Identifiera och utveckla en modell för 
tidiga samordnade insatser riktad till elever 
i årskurs 4-6 som stärker elevens delaktighet 
och förmåga att påverka sitt sammanhang.

Aktörer: Skola, socialtjänst och 
folkhälsosekretariatet inom Västra 
Götalandsregionen.

Metod: Grunden för arbetet är ett salutogent 
och systemiskt förhållningssätt genom 
lösningsfokuserat samarbete med barn och 
behov i fokus. 

Star for life
 
Syfte: Förbättra skolresultat, 
skolmotivation, självkänsla, trygghet och 
studiero för ungdomar.

Aktörer: Skolan, elevhälsa, organisationen 
Star for Life, Skandia/Idéer för livet. 

Metod: Motiovationshöjande verksamhet 
med fokus på musik.

MiniMili 

Syfte: Drogprevention ibland i 
kombination med psykisk ohälsa.

Aktörer: Socialtjänsten, elevhälsan, BUP, 
arbetsmarknadsenheten i samarbeta med 
Västra Götalandsregionen.

Metoder: Både uppsökande 
preventionsarbete i samarbete med 
övriga verksamheter och behandling i 
öppenvårdsform.

I Ale kommun pågår tre sociala investeringsprojekt.

Psynk - psykisk hälsa barn och unga är 
ett synkroniseringsarbete inom Sveriges 
Kommuner och Landsting

www.psynk.se


