
Översikt över sociala investeringsprojekt i Ale, Norrköping och Umeå

Namn Insats Interventionsgrupp Internt Externt Plan för implementering Struktur för att följa aktiviteter Processmått

Kort sikt Lång sikt

Umeå

Tillbaka till skolan Öka närvaro i grundskolan för hemmasittare 30 identifierade hemmasittare Ökad skolnärvaro (förbättrade 

skolresultat)

Minskat utanförskap, ökad 

anställningsbarhet m.m.

5,8 milj kr sökt ur fonden Arbetsinsatser av ordinarie 

elevhälsa

Plan för tillvägagångssätt finns, 

projektet är igång,implementera i 

elevhälsa "Umeåmoddellen

Kartläggning, struktur för att följa 

utveckling av skolnärvaro

Antal barn med hög skolfrånvaro

Hikikomori Bryta social isolering -påbörja väg till egen 

försörjning

Hemmasittare i åldern 16-22 år, antal okänt i 

dagsläget

Skapa motivation, bryta isolering Minskat utanförskap, ökad 

anställningsbarhet m.m.

1,7 milj kr sökt ur fonden Arbetsinsaster av skol-och 

socialtjänstpersonal

Plan finns, dock saknas tidsplan Metodbeskrivning i 8 punkter Inga uttalade mått, men processen följs av 

forskare

Pedagogiska stödteam Insatser mot identifierade problem i förskolan Alla förskolebarn kan få ta del av insatser, några 

av dessa får hjälp (hur många är ej känt)

Bättre förutsättningar för lärande Bättre skolresultat, möjlighet 

till fortsatta studier och 

arbete

Uppgift saknas Insats av skolpersonal, 

elevhälsa m.m. krävs

Arbetsmodell finns, eventuell tidsplan 

ej känd

Intervjuer projektarbetare och rektorer, 

trivselmätningar

Antal insatser- påbörjade och avslutatde

Hälsa, lärande, trygghet Samverkansprojekt för att ge barn tidigt och rätt 

stöd av god kvalitet

Barn i åldern 0-16 år i fyra av kommunens nio 

stadsdelar/områden med förhöjd risk för 

marginalisering- utvärdring av 2 områden 

Förbättrade skolresultat, ökad 

trygghet och minskad mobbning

Minskat behov av senare mer 

omfattande insatser.

9,7 milj kr sökt ur fonden Kommar att innebära att 

resurser från verksamhet i 

mindre utsträckning  tas i 

anspråk, omfattning oklart,

Övergripande plan för arbetet samt 

tidsplan finns - projektet 

implementerat i 8 av 9 områden

Intervjuer styrgrupp och operativ grupp, 

ta del av styrgruppsprotokoll ta del av 

inrapporterade SDQ och SIP m.m.

Flöden (0-7-30), antal insater, antal SDQ, 

antal SIP

Ale

Star for life Coacher arbetar med att öka självförtroende 

och motivation enligt Star for life-programmet

I pilotstudien: En årskurs 8 på en skola med totalt 

ca 60 elever. Efter det: Åk 8 och 9 i alla Ales 

högstadieskolor.

Stärkt självförtroende, skapa 

positiva attityder till livet, öka 

motivation att lära

Inget uttalat om långsiktiga 

effekter

Uppgift saknas Kräver insats av lärare och 

annan skolpersonal

Tidsplan finns, men ingen tydlig 

implementeringsplan

Saknas/ej klart Processmått saknas, men insatser 

dokumenteras och forskare följer 

processen

Fotosyntes Ett tvärprofessionellt team skall utveckla en 

modell för tidiga samordnade insatser. Riktar sig 

till barn i år 4-6 där målet är att stärka deras 

känsla av delaktighet samt vilja och förmåga att 

påverka sitt sammanhang, samt höja närvaron 

och måluppfyllelsen i skolan.

Initialt: 22 barn på en mellanstadieskola som 

bedömts  vara i riskzonen för utanförskap.  Även 

generella insatser mot alla skolans barn. I 

nuvarande form riktar sig fotosynstes till barn 

som riskerar ej nå måluppfyllelse , har hög 

frånvaro samt bedöms vara i riskzonen för 

utanförskap i tre skolor, år 4-6. 

Förbättra skolresultat, öka 

skolnärvaro, öka delaktighet. 

Minskat framtida utanförskap 6,3 milj kr sökt ur fonden Kommer att innebära att 

resurser från ordinarie 

verksamhet tas i anspråk, 

omfattning oklart

Implementering kommer ske efter 

projekttid, om utfall bra, i alla år 4-6 

skolor i Ale kommun

Dokumentation av insatser samt 

tidsåtgång mäts en gång/månad av 

respektive teammedlems arbete direkt till 

elev samt övrigt arbete. 

Elevtid (direkt arbete med elev)

Familjetid (direkt arbete med familj, ej 

möte)

Nätvärksmöten (kan även inkludera familj)

Skolmöten (EHT, arbetslagsmöten etc.)

Övriga möten

Handledning

Samarbete/samverkan personal

direkt arbete till skolpersonal 

Dokumentation

Teamets interna möten 

Kurser/utbildningar 

MiniMili Behandlingsteam arbetar med stöd och 

behandling i öppna former utifrån den unges 

behov i samarbete med den unge, dess familj 

och nätverk, bla. socialtjänst, skola, BUP

Information och utbildningsinsatser   Medverka 

till att skapa hållbara samverkansstrukturer i Ale 

kring tidigt samordnade insatser

Barn och unga 0-25 år med risk/missbruk och dess 

familjer och nätverk

• tidigt upptäcka ungdomar med 

behov av tidiga insatser grundat på 

missbruksproblematik

• att med behandling, familje- och 

närverksarbete stärka friskfaktorer

• att förhindra att riskbruk övergår i 

missbruk

• skjuta upp alkoholdebut 

och avvärja drogdebut

• att minska framtida 

utanförskap

7,2 miljoner kr ur social 

investeringsbudget

1 600 000 kr kommer sökas 

från VG region ur dess sociala 

investeringsfond

Plan finns ej. Ej fastställt Ej fastställda

Norrköping

Resurs-, kompetens- och 

utvecklingscenter

Att ordna stöd och hjälp till unga med 

neuropsykiatriska funtionshinder på 

"hemmaplan"

Unga i åldern 13-23 med neuropsykiatriska 

funktionshinder

Minska kommunens kostnader för 

"köpta" externa vårdplatser, 

förbättra skolresultat

Att man som ung vuxen ska 

få en fungerande daglig 

livssituation, minskat 

utanförskap

11,7 milj kr sökt ur fonden Ej klart Ej klart Dokumentation av aktiviteter hos 

resursteam, samt korttidsboende. 

Rapporteras månadsvis.

Enkla processmått finns som följs upp 

månadsvis.

Skolfam Insatser för att främja familjehemsplacerade 

barns skolresultat

Cirka 23 familjehemsplacerade barn i åldern 7-11 

år

Förbättra skolresultat, minskade 

kostnader för HVB-placeringar

Minskad kriminalitet, minskat 

utanförskap m.m. som ger 

sänkta kostnader för 

kommunen

4 milj kr sökt ur fonden Sannolikt krävs insatser av 

skolpersonal

Skolfammanualen ger vägledning för 

implementering

Ges i manualen Ges i manualen

Servicetrainee Att erbjuda personer med försörjningsstöd 

anställning i kommunen

30 personer över 26 år gamla med utländsk 

bakgrund

Sänkta kostnader för 

försörjningsstöd

Minskat utanförskap, högre 

anställningsbarhet, ökad 

språkkompetens i kommunen

4,6 milj kr sökt ur fonden, men 

tillkommer kostnader för 

arbetsförmedlingen (cirka 3,6 milj) 

och mindre kostnader för 

samordningsförbundet

Ställer sannolikt krav på 

insatser av andra 

kommunanställda för att ta 

emot trainees

Ingen övergripande plan finns Regelbunden uppföljning av deltagarnas 

arbete görs. Det görs ingen detaljerad 

dokumentation över vilket stöd som ges 

till dem som anställs

Finns i begränsad omfattning

Alla barn i skolan Insatser för att öka skolnärvaron Alla barn i åldern 7-16 år i Norrköpings kommuns 

grundskolor

Ökad skolnärvaro och förbättrade 

skolresultat

Minskat utanförskap, 

förbättrad livssituation, ökad 

kunskap och kompetens kring 

skolfrånvaro

11,6 milj kr sökt ur fonden Sannolikt krävs insatser av 

skolpersonal

Planer för implementering redovisas i 

en delrapport.

När det gäller särskilda elevärenden finns 

systemet LOKE (Lokal evidens)

Frånvarostatistik från Dexter samt variabler 

från LOKE.

Solid Återkomst Eftervård av SiS-placerade ungdomar för att 

förhindra återfall.

Ungdomar mellan 14-20 år med 

missbruk/kriminalitet som varit SiS-placerade.

Förhindra återfall samt minska 

placeringstiden

Minskad kriminalitet, minskat 

utanförskap m.m. som ger 

sänkta kostnader för 

kommunen

1,7 milj kr Ideell resurser Finns ej, kommer i delrapport Personalens aktiviteter följs löpande. Finns i begränsad omfattning

1. Beskrivning av projektet

Utfall

2. Kostnader 3. Implementering



5. Utvärdering

Utfallsvariabler definierade Mätning innan projektstart Intervall för uppföljning

Ja, skolnärvaro Ja skolnärvaro är noll Individuellt före insats och efter 

insats.

Processutvärdering och 

effektutvärdering

Individ-/skolperspektiv (fokus 

på skolnärvaro)

Ej kontrollgrupp Ej mätt

Överföring till ordinari stödinsatser eller 

studier /sysselsättning

Kartläggning av projektdeltagares styrkor och 

svagheter innan insats

Individuell för- och 

eftermätning

Processutvärdering och 

effektutvärdering

Organisations och 

individperspektiv

Ejkontrollgrupp 70 % av projektdeltagare mogna 

för insatser av Ungdomsteam, 

studier eller sysselsättning- ej mätt
Ökad trivsel och arbetsro uppföljnng med 

klass,lärare och rektorer

Enkät trivel /klassrumsklimat Före och efter insats Processutvärdering och 

resultatutvärdering

I första hand individ-

/skolperspektiv

Ej kontrollgrupp Ej mätt

 Antal anmälningar till socialtjänst och 

antal remisser till BUP

Mätning av de planerade indikatorerna går 

att få fram för tiden innan projektstart

Halvår och år Processutvärdering och 

effektutvärdering

Kommun- och 

landstingsperspektiv

Ej kontrollgrupp Ej mätt

Ej fastställt, men till diskuterade faktorer 

hör risk- och skyddsfaktorer, 

klassrumsklimat, skolprestationer och 

upplevelse av egenkontroll

Mätning ska genomföras innan start Före start, efter 12 månader 

och efter 18 månader

Processutvärdering och 

effektutvärdering

Fokus på individ- och skolnivå, 

men även samhällsekonomisk 

analys

Klasser i kommunen där inte 

pilotstudien genomförs är tänkta 

att använda som kontroll (kvasi-

experimentell ansats)

Ej fastställt, samhällsekonomisk 

analys tilltänkt

• Ökad närvaro 

• Ökad måluppfyllelse 

• Normbrytande beteende (minskat antal 

riskfaktorer)

Ingen mätning gjord innan start • Ökad närvaro 

o Mätinstrument: skola24, 4ggr 

per år

• Ökad måluppfyllelse 

o Mäts: Unikum, 4 ggr per år

• Normbrytandebeteende 

(minskat antal riskfaktorer)

o Mäts: 

1) SDQ

• När: början och slutet, samt 

däremellan

2) PSI (parenting stress index) 

• När: början och slutet, samt 

däremellan

Planerad ny utvärdering där man 

undersöker om 

effektudvärdering är möjlig

Fokus på individ- och skolnivå, 

men även samhällsekonomisk 

analys

Bedömningen som gjorts är att 

urvalsgruppen är för liten för att 

användande av kontrollgrupp ska 

vara meningsfull

ej fastställda

finns ej ingen mätning innan start ej fastställt ej klart individ och familjeperspektiv 

samt kommunalt

kontrollgrupp ej fastställt Bland annat minskade placeringar 

inom IFO. 

Antal externa placeringar, placeringslängd, 

betyg, närvaro, föräldrarenkät, 

ungdomsenkät

Kostnadsdata för kommunen innan 

projektstart finns, i övrigt inga mätningar av 

"välmående" etc.

Lärandeutvärdering, 

slututvärdering som utgår ifrån 

de uppsatta målen, samt 

mätning av kommunekonomiska 

aspekter.

Kommunalt perspektiv, 

föräldrar- och individperspektiv

Jämförelsegrupp håller på att tas 

fram.

Minskat antal placeringar, 

skolutfall

Intellektuell begåvning, läsförståelse m.m. 

samt skolresultat och antal HVB-

placeringar.

I manualen ingår att börja med kartläggning. 

Historiska skolresultat och HVB-placeringar 

finns tillgängligt.

• Av vem: familjebehandlare Kostnadseffektutvärdering, 

kommunekonomisk utvärdering

Kommunalt perspektiv och 

individperspektiv

Kontrollgrupp består av 

familjehemsplacerade elever från 

tidigare årskullar som skulle tagit 

emot skolfam om det funnits då 

(variant på kvasiexperimentell 

ansats)

Kommunekonomisk lönsamhet och 

att deltagarna ska klara 

grundskolan

Andel av deltagarna som har arbete eller 

studier efter projektslut

Samtliga som anställdes erhöll 

försörningsstöd innan projektstart.

• När: början och slutet, samt 

däremellan

Uppföljning för att beskriva  hur 

projektet upplevts. Även 

effektutvärdering och 

kommunekonomisk utvärdering.

Kommunalt perspektiv och 

individperspektiv

Två kontrollgrupper. 1). Individer 

som sökte till Servicetrainee men 

inte fick plats. 2). Samtliga i 

systemet som upfyllde en rad 

kritierier som delades med 

interventionsgruppen. 

Bättre resultat än det i 

kontrollgruppen.

Skolnärvaro, skolprestation i form av 

nationella prov och betyg.

Betyg och liknande finns tillgänglig. Data över 

skolnärvaro är inte lika fullständig.

En gång per termin under 

projektets tre år samt 

sammanfattande utvärdering 

efter projektslut

Före-efter-mätning av 

skolprestationer och 

skolnärvaro. Hur insatserna 

upplevts ur ett 

ungdomsperspektiv.

Kommunalt perspektiv och 

individperspektiv

Kontrollgrupp saknas Ej beskrivet på förhand. Vision om 

noll procent olovlig skolfrånvaro 

finns. Förväntningar om 

kommunekonomisk lönsamhet.

Antal återplacerade, antal placerade, samt 

placeringstid

Antal placerade samt genomsnittlig 

placeringstid

Halvårsvis Före-efter-mätning av 

placeringar samt placeringstid. 

Livssituation samt 

utbildning/studier kommer 

utvärderas.

Kommunalt perspektiv och 

individperspektiv

Före- och efterjämförelse Kommunalekonomiskt lönsamt, 

samt att individerna ska ha 

återplacerats i mindre 

grad/placeringstiden har minskat. 

Individerna ska ha kommit ut i 

arbete/studier.

Kriterier för framgångsrikt projekt - 

förändring i utfall/kostnaderTyp av utvärdering som är planerad Perspektiv för planerad utvärdering Typ av kontrollgrupp

4. Data för utfallsvariabel/-ler


