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1. Inledning  
Umeå har deltagit i SKL-projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga på intensiv nivå. I 

kommunen har det också funnits en temaledare som delat sin tid mellan ett lokalt respektive 

ett nationellt uppdrag inom Tema tidiga insatser- sociala investeringar. 

Syftet med denna rapport är i huvudsak att ge en bild av hur arbetet med sociala investeringar 

har genomförts i Umeå kommun. Vidare syftar också rapporten till att i någon mån väcka en 

del tankar kring hur ett framtida arbete med sociala investeringar i kommunen skulle kunna se 

ut. 

Umeå kommun 

Umeå är norra Sveriges till befolkning största kommun.  Sedan Umeå universitet invigdes 

1965 har Umeås befolkning fördubblats och uppgår i dag till 120 000 invånare. I dag utgör de 

inflyttade 54 procent av befolkningen. Umeborna är unga i jämförelse med befolkningen i 

resten av Sverige, medelåldern är flera år lägre än riksgenomsnittet. 

Kommunalekonomiskt har Umeå haft en stabil och expansiv utveckling. Med undantag för 

några år har kommunen under de senaste decennierna visat en stadig ekonomisk tillväxt och 

vissa år ett stort överskott i sina bokslut. 

Befolkningstillväxt och expansion har också ställt stora krav på kommunen. Det har inneburit 

stora kostnader och omfattande investeringar i en infrastruktur som ska hålla jämna steg med 

inflyttningen och förväntningar från en växande befolkning. Det har likaså inneburit stora 

krav på omfattning och innehåll i de kommunala kärnuppdragen och servicen i form av skola, 

socialtjänst, fritid och kultur. 

Detta utvecklings- och förändringstryck kan vara en av förklaringarna till att Umeå kommuns 

politiker sedan ett antal år tillbaka kommit att intressera sig särskilt för och också fattat beslut 

som stimulerar till nytänkande inom verksamheter som möter barn och unga.  
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2. Bakgrund – Tilda och sen sociala 
investeringar 
 

I mitten av 00-talet beslutade Umeå kommunfullmäktige att till socialtjänsten ställa 10 

miljoner per år till förfogande för att i samverkan med skola, fritid och kultur utveckla 

insatser och metoder för en högre måluppfyllelse inom området barn och unga. Psykiska, 

pedagogiska och sociala problem skulle förebyggas och barn och unga i behov av tidigt stöd 

skulle få insatser som onödiggjorde senare mer ingripande och kostsamma insatser. Insatserna 

skulle vara lokalt anpassade och ges i samverkan mellan olika verksamheter. Likaså 

bestämdes att alla satsningar skulle följas upp och att de större projekten skulle utvärderas. 

Arbetet kom att kallas Tilda-projektet och att ledas av en styrgrupp bestående av 

förvaltningscheferna för samtliga så kallade mjuka verksamheter. Projektet avrapporterade en 

gång per år till en politisk referensgrupp bestående av presidierna i de aktuella nämnderna. 

En lång rad projekt kom under åren att tilldelas medel från Tilda-projektet. En del av dessa 

övergick efter projekttiden till ordinarie verksamhet. Andra avslutades utan någon form av 

fortsättning.  

Tilda-projektet kan ses som en föregångare till det som senare lanseras som sociala 

investeringar. 

Parallellt med de kommunala ansträngningarna att utveckla arbetet intensifierades samarbetet 

med Västerbottens landsting inom området barn och unga. Flera gemensamma 

familjecentraler öppnades och en gemensam Ungdomshälsa för de äldre ungdomarna och för 

unga vuxna bildades. 

I slutet av decenniet etablerades också en verksamhet som under namnet Ungdomstorget 

skulle verka för samverkan kring ungdomar som var i behov av stöd för att slutföra studier 

och ges en ingång till arbetsmarknaden. I den samverkan ingick även de statliga aktörerna, 

arbetsförmedling och försäkringskassa. 

2010 gjorde Umeå kommun ett mycket starkt ekonomiskt bokslut. I den efterföljande 

bokslutsdebatten diskuterades olika förhållningssätt till detta överskott och slutligen togs, över 

parti- och blockgränser, ett politiskt beslut i fullmäktige om att avsätta 120 miljoner till 

sociala investeringar under den ingångna mandatperioden. Samtidigt beslutades också om att 

avsätta 80 miljoner till en satsning på särskilda ungdomsjobb. 

Sommaren 2011 började arbetet ta form och vid årsskiftet 2011/2012 beviljades de första 

projekten medel. 
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3. Övergripande Organisation  
Sociala investeringar i Umeå kom i stor utsträckning att utvecklas till ett arbete där den 

politiska ledningen blev huvudaktör inte bara som beställare och beslutsfattare utan även på 

ett mer konkret sätt när det gällde att granska och värdera olika ansökningars 

framgångschanser, konkreta innehåll, ändamål och föreslagna arbetssätt.   

De lednings- och styrningsdokument som togs fram i inledningen av arbetet byggde på 

fullmäktiges beslut och bestod av en avsiktsförklaring och ett dokument omfattande riktlinjer 

för ansökningar. Dokumenten arbetades fram av den samordnande tjänstemannen och beslut 

togs av den politiska Beredningsgrupp som skapats för sociala investeringar. 

Avsiktsförklaring och riktlinjer behandlades ej eller remitterades ej till några andra 

intressenter utanför den krets av ledande politiker som ingick i beredningsgruppen. 

Samordnande handläggare 

En tjänsteman utsågs att på del av sin tid hantera inkomna ansökningar. Det ingick i arbetet att 

inledningsvis kontrollera att ansökningarna stämde med den ram som lagts fast i 

avsiktsförklaring och riktlinjer. Tjänstemannen skulle också vara verksamheterna behjälplig i 

att formulera ansökan och slutligen kontrollera att de uppgifter som lämnades var tillräckliga 

för att räcka som beslutsunderlag. 

Inför varje beredningsgrupps sammanträde hade samordnaren ett kortare möte med 

beredningsgruppens ordförande. Där fick ordföranden insyn i och kunde påverka 

beredningsarbetet i önskvärd inriktning. Vissa, ett fåtal, ansökningar kunde redan på denna 

nivå avslås då de inte bedömdes uppfylla de enligt riktlinjerna formella kriterierna. 

Vid mötena formulerades det beslutsförslag som skulle prövas av beredningsgruppen.  

Beredningsgruppen 

Beredningsgruppen för sociala investeringar kom att bestå av andra vice ordförande för 

kommunstyrelsen, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för För-och 

grundskolenämnden och Socialnämnden samt Fritidsnämndens ordförande och vice 

ordförande och slutligen, en av de tre kommundelsnämndernas ordförande.   

Sammantaget nio politiker där socialdemokraterna och vänsterpartiet representerades av 

vardera tre personer och allianspartierna av tre personer, en kristdemokrat, en folkpartist och 

en moderat.  

Kommunstyrelsens AU 

Kommunstyrelsen AU var enligt fullmäktigebeslutet om sociala investeringar de som hade 

mandat att fatta beslut om medel från sociala investeringar.  Besluten fattades utifrån förslag 

från Berednings-gruppen.   
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4. Ledning och styrning 
 

 

 

 

Schematisk beskrivning av processen för att hantera förslag till sociala investeringar 

När arbetet med sociala investeringar inleddes sommaren och hösten 2011 ägnade den 

politiska beredningsgruppen vid flera sammanträden tid åt att precisera innehållet i arbetet.  

Den modell som antogs möjliggjorde ett brett ansökningsförfarande med stora möjligheter för 

alla nivåer inom kommunen och för föreningar att ansöka om medel. 

Beredningsgruppen beslutade även att sociala investeringar skulle utvärderas. Beslutet kom 

att förtydligas i ett avtal med Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Avtalet säger 

att universitetet dels ska göra en övergripande bedömning av sociala investeringar i Umeå 

kommun, dels särskilt granska fyra projekt. 

5. Ekonomisk modell 
Den ”ekonomiska modell” som valdes för disponering av medlen kan sägas vara den enklast 

möjliga. Det totala beloppet fördelades ut med lika delar för 2012-2014. Sammanlagt 108 

miljoner till kommunala satsningar och 12 miljoner till föreningsprojekt. Innebar 36 

respektive 4 miljoner för vardera av de kommande åren.  

Allt eftersom medlen togs i anspråk räknades dessa av från kommunens egna kapital. 

Att införa någon form av återförings- eller återbetalningsmodell i likhet med till exempel 

Norrköpings kommun diskuterades men vann aldrig något politiskt gehör. Argumenten mot 

en sådan modell var framförallt att det skulle minska benägenheten att ta risker och våga satsa 

på förebyggande och tidiga insatser för yngre barn. Om pengarna skulle tillbaka på relativt 

kort sikt skulle troligen projekten i huvudsak komma att handla om insatser för barn och unga 

i omdelbar risk för exempelvis placering eller unga i en redan långt gången utanförskaps- 

process. Detta skulle riskera möjligheten att nå avsiktsförklaringens uttalande om att ” 

Insatser av förebyggande karaktär som innebär att man tidigt ger rätt stöd till barn och unga 

ska särskilt beaktas”.  

6. Ansökningsprocess för medel 
Ansökningsprocessen för att erhålla medel kom i inledningsvis att i stora drag likna det som 

tidigare utarbetats för de tidigare nämnda Tilda-medlen. Med vissa mindre justeringar kom 

samma ansökningsblankett att användas. I blanketten föreskrivs vilken information som krävs 

innan beslut. Blanketten bygger i sina beståndsdelar på att i logisk form besvara och beskriva 

ett antal nyckelområden för respektive projekt.  Vilka behov ska tillgodoses? Hur ser mål och 

syfte ut? Vilken eller vilka målgrupper berörs? Dessutom en beskrivning av resurser och 

Ansökan från 

kommunal 

verksamhet 

eller förening 

Samordnare 

hanterar 

ansökan 

Politisk 

beredningsgrupp 

ger förslag till 

beslut 

KS-AU 

beslutar om 

medel 
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samverkan samt hur uppföljning och utvärdering ska genomföras. På samma sätt som i det 

tidigare arbetet kom också samordnaren att få en viktig roll som lots och granskare för 

ansökningar.  

Den största skillnaden jämfört med det tidigare omnämnda Tilda-projektet var att det kom att 

bli politiker från olika nämnder som tog de enskilda besluten i stället för 

verksamhetsansvariga tjänstemän i samverkan. Denna modell innebär mer eller mindre ett 

avsteg från den gängse arbetsfördelningen mellan politik och förvaltning. Politiken blev inte 

bara involverade i ”vad” som ska göras utan också på ett påtagligt och ovanligt sätt i ”hur” 

saker kan utföras. 

7. Beviljade investeringsaktiveter 
eller projekt 
Listan över de projekt och satsningar som kom att tilldelas medel från sociala investeringar i 

Umeå består av 19 stycken. Ett av dessa, HLT-lärande, består i sin tur av flera mindre 

delprojekt.  

Inledningsvis kan konstateras att några projekt knappast kan betecknas som sociala 

investeringsprojekt. Om man med detta menar att pröva och utveckla nya och mer effektiva 

arbetssätt och metoder för att ge mätbara effekter för barn och unga.   

I den följande beskrivningen ligger fokus på de projekt som mer eller mindre tydligt 

motsvarar ett innehåll som motiverar beteckningen sociala investeringsprojekt. 

Socialt arbetskooperativ - SAK 

Projektet erhöll ett tvåårigt stöd om 383 000 /år. I övrigt sökte och erhöll projektet stöd från 

Allmänna arvsfonden med sammanlagt ca 7 miljoner fördelat över 3 år. 

Målgruppen för projektet har varit unga med intellektuella funktionsnedsättningar som gått i 

gymnasiesärskola. 

”Genom att starta ett första socialt arbetskooperativ i Umeåregionen vill projektet visa på en 

unik möjlighet att skapa ett arbetsliv för personer som har svårt att komma in på den öppna 

arbetsmarknaden. Vår vision är att utveckla en arbetsmarknad där alla får plats, där alla får 

möjlighet att bidra med 100 % av sin förmåga, till sin egen och samhällets försörjning.” 

Projektet kan beskrivas som ett ”outside the box- projekt” i den meningen att det handlar om 

att samtidigt som man skapar riktiga arbeten för en grupp som löper stor risk att hamna 

utanför arbetsmarknaden gör det i form av ett kooperativ där man blir både medarbetare och 

medlem eller de facto delägare. Projektdeltagarna blir anställda i ett socialt företag som de 

själva ska äga och förvalta. 

Efter en förstudie kunde projekt komma igång den 1 september 2011 med 10 deltagare.   

Affärsidén var att bedriva café och catering-verksamhet. Innan den egentliga verksamheten 

kunde komma igång fick projektdeltagarna utbildning i socialt företagande och i hantverket 

att bedriva den faktiska verksamheten. 
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Initialt var intäkterna till företaget ganska blygsamma men växte steg för steg.  I mars 2012 

kunde man formellt starta sitt företag och hösten 2012 fick man ett avtal att bedriva en café 

verksamhet i anslutning till en av kommunens högstadieskolor som var samlokaliserad med 

en fritidsgård och ett stadsdelsbibliotek. De intäkter man då fick möjliggjorde att man kunde 

anställa 4 personer med stöd av lönebidrag. 

Idag har föreningen tillgång till ett produktionskök där man själva kan förädla och tillverka de 

varor man säljer. Företagethar expanderat och står nu för driften av större cafeteria vid en av 

kommunens gymnasieskolor och har utökat antalet anställda till 10 personer. Därutöver ger 

man sysselsättning till 4 personer inom LSS- Daglig verksamheten. 

Bakom medarbetarna har till idag stått en projektledare, en handledare och en, med stöd av 

lönebidrag, halvtidsanställd kock. 

Den 1 januari 2015 faller alla projektmedel bort och företaget måste då stå på egna ben. 

Verksamheten kommer att kunna bära de nu anställda men finansieringen av handledare är 

ännu ej löst. Diskussioner pågår med kommunen och annan alternativ finansiering söks också. 

Projektets resultat är påtagligt och konkret. 10 stycken unga vuxna som med största 

sannolikhet aldrig skulle ha kommit ut i arbete har idag anställning och utför en efterfrågad 

tjänst. Den fas man nu befinner sig i kommer att visa vilken grad av flexibilitet och kreativitet 

som de offentliga systemen kan uppbringa för att en god välfungerande verksamhet ska 

överleva projektstadiet!  

PRK - På Rätt Köl 

”PRK är ett yrkesförberedande gymnasieäventyr som utmanar förmågor hos elever med adhd 

och add.  Vi vill gärna tro att vi lyckats skapa en verksamhet som på ett nytt sätt är en 

främjande, förebyggande och åtgärdande utbildning.  Det är en kvalificerad och anpassad 

utbildning kombinerad med en åtgärdande och förebyggande social stödinsats.” (Ur anskökan 

om sociala investeringar) 

Ett par speciallärare som i många år sett skolans bristande förmåga att inom gängse ramar 

väcka alltför många ungdomars lust och förmåga till lärande kom fram till att det inte var fel 

på eleverna utan att felet för dessa elever var skolan i sig. 

En idé om att bygga upp en alternativ utbildningsmiljö för dessa ungdomar där det samlande 

uppdraget för pedagoger och elever blev att bygga en stor segelbåt tog form och idag har de 

första eleverna slutfört sin utbildning. I dagsläget har PRK haft 2 avhopp av 19 elever som är 

eller varit inskrivna.  

Verksamheten är idag säkrad genom elevavgifter från Umeå kommun samt sponsring från en 

rad olika företag. Nästa steg för verksamheten är att inte bara bygga båtar utan också ge sig på 

husbyggnad. 

Ungdomstorget 

Ungdomstorget funnits sedan 2009 och är en verksamhet som erhöll projektstöd redan innan 

beslutet om sociala investeringar. 
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 Verksamheten samlar kommunala, landstings kommunala och statliga insatser för gruppen 

arbetslösa ungdomar som har svårt att bli anställningsbara. Samordningsförbundet har varit 

och är också en medaktör och delfinansiär. 

Verksamheten har stått modell för flera liknande verksamheter på olika ställen i landet.  

2012 beviljades verksamheten ett ettårigt stöd från sociala investeringar med 2 461 000 för att 

befästa och slutligen skapa förutsättningar att bedriva verksamheten inom befintlig ram. 

I en utvärdering av Umeå universitet, ”Samlokaliserad samverkan som stöd för ungdomar i 

Umeå ”, (Grape, Ineland) kommer utvärderarna fram till att ”Ungdomstorget är ett exempel 

på en samverkan som lyckats”. Det konstateras att verksamheten nu har en sådan mognad och 

stabilitet att det knappast går att i fråga sätta dess värde, vare sig för ungdomar i behov av 

sammansatt stöd eller för huvudmän vars uppdrag är beroende av en fungerande samverkan. 

Verksamheten är i sina delar och till sin överbyggnad idag fullt ut finansierad i samverkan och 

av respektive huvudman inom befintlig budgetram. 

 

Hållbar kompetens – socialtjänsten 

Umeå kommun har i likhet med många andra kommit att brottas med stora problem när det 

gäller att behålla och utveckla kompetens när det gäller socialsekreterare inom området barn 

unga. 

Området har präglats av hög personalomsättning, alltför många oerfarna medarbetare, 

arbetsmiljöproblem och tydliga brister när det gäller att uppnå lagstadgade krav på det sociala 

barnavårdsarbetet. Sammantaget förorsakar problematiken ytterst både onödigt lidande för 

redan utsatta barn, ökade personalomkostnader och dessutom kvalitetsförluster som leder till 

ineffektiva insatser. 

Efter ansökan beviljades Individ och familjeomsorgen därför särskilda medel för att utveckla 

en långsiktigt hållbar personal- och kompetensförsörjning. Projektet kommer att fortsätta 

under hela 2015. 

 

Pusselbiten 

”Elever med neuropsykiatriska funktionshinder(NPF) som börjar gymnasieskolan får idag 

ofta inte tillräckligt stöd i att utveckla sina kunskaper genom anpassning av miljön och 

undervisningsformerna. Kunskapen hos skolans personal om hur man kan hjälpa elever med 

NPF behöver stärkas och riktade insatser i form av studielotsar bör erbjudas.” (ur ansökan) 

Pusselbiten har bestått av två huvudingredienser. En bred kompetensutvecklingssatsning till 

all personal inom gymnasieskolan har varit den ena. Den andra i att särskilda coacher gets 

uppdrag att stötta identifierade elever med misstänkt eller konstaterad NPF-problematik. 

I den uppföljande delrapport som gymnasieskolan lämnat och som bygger på enkät till, elever, 

föräldrar och lärare visas att eleverna som svarat på enkäten upplever att stödet av elevcoach 

har förbättrat deras skolsituation. Större delen av eleverna som svarat upplever att de har blivit 

mer motiverade till skolarbete. En elev upplever att han/hon inte har förbättrat sina 

skolresultat genom stöd av elevcoachen medan övriga elever upplever att de har förbättrat 
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sina skolresultat i olika utsträckning. Alla elever som svarat har fått bra bemötande av 

elevcoach.   

Merparten av vårdnadshavare som svarat på enkäten uppger, i olika utsträckning, att deras 

ungdoms skolsituation och skolresultat har förbättrats genom stöd av elevcoach. 

Större delen av skolpersonal som har svarat på enkäten upplever att elevers skolsituation och 

skolresultat har förbättrats genom stöd av elevcoach. 25 % av skolpersonalen vet inte om 

stödet av elevcoach har förbättrat elevers resultat i skolan. Övervägande del av skolpersonalen 

anser att elevcoachen bidrar till kompletterande kompetens i skolan.  

En slutrapport avseende projekt beräknas vara klar i februari. 

 

Tillbaka till skolan 

Projektet handlar om att komma till rätta med ”hemmasittare och korridorvandrare”. Innan 

projektet gjordes en kartläggning av den långvariga frånvaron bland Umeås grundskoleelever. 

Kartläggningen konstaterade att det fanns över åren fanns ett tämligen stabilt förhållande när 

det gällde antalet hemmasittare i kommunen. Plus eller minus en eller annan elev låg siffran 

över åren kring 30 stycken elever fördelade på mellan- och högstadiet. De flesta återfanns på 

högstadiet. Projektet hade initialt stora svårigheter beroende på brister i ledning och styrning. 

Projektet syftade till två saker: 

Syfte 1: Att få hemmasittande elever tillbaka till skolan. Det handlar om en riktad insats 

till de cirka 25 elever som stannar hemma från skolan. Insatsen är tänkt att vara mer intensiv, 

flexibel och mobil än vad insatser från Elevhälsan vanligtvis är. Vi kommer att ha möjlighet 

att arbeta flera timmar per vecka med varje enskild elev, där och när de behöver oss, det vill 

säga både hemma hos dem och på skolan. 

Syfte 2: Att genom kunskapsinhämtning och metodutveckling lär oss att undvika att ha 

elever som inte deltar i undervisningen och blir ”hemmasittare” inom Umeå För- och 

grundskola.  

Då projektet är ett av de 4 projekt som särskilt kommer att uppmärksammas i den forskning 

som Umeå universitet kommer att genomföra lämnas det i detta sammanhang utan vidare 

kommentarer än att konstatera att resultatet av projektet blivit en modell för arbete med 

allvarlig frånvaro och att denna modell kommer att inarbetas i den vanliga 

elevhälsoverksamheten. 

Hälsa - Lärande- Trygghet 1 

Under Modellområdesprojektet provades under rubriken ”Tidig upptäckt – tidiga insatser” en 

ny samverkansmodell i form av ett fast team knutet till en mellanstadieskola i ett av Umeås 

skolområden. 

Teamet bestod av medarbetare från skola, lokal elevhälsa, hälsocentral och socialtjänst. 

Sammankallande var rektor. Till teamet kunde var och en aktualisera barn som man bedömde 

var i behov av insatser från fler än en huvudman/verksamhet och att dessa insatser bedömdes 

ligga på en ”första linje nivå”.  
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Teamets arbete följdes upp både inom ramen för Modellområdesarbetet och av den lokala 

styrgruppen. Resultaten var lovande och uppmuntrade till en fortsättning och till uppskalning. 

Ibland allt det positiva som uppnåtts i teamets arbete konstaterades samtidigt vissa problem 

som måste åtgärdas. Ett sådant var att socialtjänstens centralistiska organisering och allt 

överskuggande fokus på komplicerade ärenden hade gjort det svårt att få kontinuitet och rätt 

socialtjänstkompetens att ingå i teamets arbete. Slutsatsen var att socialtjänsten måste 

omfördela eller på annat sätt hitta resurser för att på allvar kunna vara med i arbetet. Detta i 

synnerhet om arbetet skull skalas upp.  

När så Umeå avsatte medel för sociala investeringar öppnades en möjlighet att utveckla och 

bemanna en socialtjänst med fokus på tidiga insatser, d.v.s. första linjen.  

Under hösten 2011 formulerades en projektplan ”Hälsa –Lärande- trygghet” och i april 2012 

beslutades att socialtjänsten skulle få ta del av medel som fr.o.m. hösten 2012 möjliggjorde en 

uppskalning av Mariehemsprojektet till att täcka behoven i fyra skolområden.  

Sedan dess har ytterligare fyra skolområden börjat arbeta enligt samma modell. Det innebär 

att en majoritet av kommunens barn och familjer i behov av första linje insatser mot psykisk 

ohälsa idag har tillgång till sammansatt stöd från skola, elevhälsa, hälso-och sjukvård och 

socialtjänst. 

Projektet ”Hälsa – Lärande- Trygghet” är också ett av de projekt som kommer att beskrivas i 

tidigare nämnd utvärdering som genomförs av Umeå universitet. 

Hälsa - Lärande- Trygghet 2 

Utifrån den avsiktsförklaring som politikerna antog för sociala investeringar är det naturligt 

att en stor del av de sociala investeringsmedlen i Umeå kommit att lokaliseras till tidiga 

insatser i skolan. Målen om en skola där alla barn utifrån sina förutsättningar ska ges största 

möjliga chans att nå målen kräver både nya arbetssätt, modeller och insatser som det tar tid 

och andra resurser att utveckla.  

För-och grundskolan i Umeå började med att kartlägga vilka behov som förelåg. Under 

framtagandet av projekten växlades perspektiv från att elevhälsan som verksamhet skulle stå i 

fokus, till ett bredare perspektiv där lärandet, pedagogerna och de olika skolorna 

förutsättningar kom att stå i fokus. Det blev då viktigt att identifiera mer specifika 

problembeskrivningar både utifrån ett elevperspektiv och utifrån ett skolområdesperspektiv. 

Vidare var en ingång att projekten inte fick vara kostnadsdrivande och innebära nya 

verksamheter utan snarare syfta till att utveckla metoder och kompetenser som skulle kunna 

användas även den dag projektmedlen var slut. Nedan följer några exempel på de satsningar 

som gjorts. 

- Tidiga insatser mattematik och läsning riktade till skolor som visar lägre resultat. 

- Lika behandling – en satsning över hela skolan för att höja personalens kompetens och för att 

implementera framgångsrika strategier och metoder där det ytterst handlar om en nollvision 

beträffande mobbning. 

- LEVLA – att i tidiga skeden stärka upp arbetet när det gäller barn med misstänkt 

neuropsykiatrisk problematik. Ordet ”levla” är dataspelsspråk och betyder att gå från en lägre 

till en högre spelnivå. I detta fall handlar det mer exakt om att vardagsarbetet i skolan 
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ska ”levla” till en högre kompetensnivå som bidrar till att alla barn når sina mål i ett 

inkluderande sammanhang. 

Projektet leds av en psykolog och 2 specialpedagoger. De går in i klasser och kartlägger 

problemet, föreslår anpassningar i lärmiljön och lämpliga arbetsmetoder. Inom projektet tas 

fram en verktygslåda för klasslörare som är byggd på forskning och evidens och som ska göra 

att de enskilda skolorna ska bli bättre på att förebygga och tidigt åtgärda problem. Behovet av 

mer omfattande senare insatser av t.ex. elevhälsan ska därmed undvikas.  

Pedagogiskt stöd team – I Umeå har sen flera år tillbaka funnits ett pedagogiskt stödteam 

riktat till äldre barn. Detta arbete har rönt mycket uppskattning bland skolledare och lärare.  

De projekt som tog form med stöd av sociala investeringar syftade till att prova samma 

modell för yngre barn. Projektet är ett av de fyra projekt som utvärderas av Umeå universitet. 

Några projekt som planerades har inte kunnat genomföras då det byggt på att hitta 

kompetenser som av olika skäl inte har gått att uppbringa. Dessa har därför lagts åt sidan.  

Hikikomori- ett projekt som bryter social isolering  

Hikikomori har blivit ett samlingsnamn över unga vuxna som ställts under så hög press att de 

gett upp. Fenomenet som först uppmärksammades i Japan växer även i Sverige och är känt 

hos de flesta som arbetar med ungdomar i utbildnings- och välfärdsorganisationer. Orsakerna 

visar sig vara ofta mer mångfacetterade än endast hög press. 

Ett Hikikomori-projekt i Umeå skulle fylla en lucka av stödinsatser till en grupp unga som 

inte har någon given organisation att vända sig till. Ungdomarna syns inte och hörs inte och 

de omedelbara kostnaderna är svåra att fånga i olika huvudmäns verksamhetsbudgetar. Ofta är 

dessa ungdomar fast fångade i ett beroende av föräldrarnas omsorg och ekonomiska 

försörjning. Inom välfärdsorganisationerna är kunskapen låg och det finns få verktyg som 

”biter” på problematiken.  

Att kostnaderna inte syns är en sanning med modifikation. Tittar forskningen på individerna 

bakom statistiken hittar visar det sig att de som lider år efter år genererar kostnader för 

kommuner, hälso-och sjukvård och försäkringssystem. Människor som inte heller kan bli 

bidragande genom att hitta en ingång till arbete och sysselsättning. 

Projektet drivs inom ramen för den ovan nämnda verksamheten ”Ungdomstorget” och syftar 

till att identifiera och stötta de unga som trots tidigare försök och stöd från samhällets sida 

inte lyckats bryta sin sociala isolering. Vägen från identifiering, via motivation och prövande 

av olika lösningar till en stabilare form av sysselsättning eller studier är ofta svår och lång.  

Projektet har få motsvarigheter i landet och har kommit att uppmärksammas från flera håll. 

De preliminära resultaten är goda och projektet kommer att inlemmas i den vanliga 

organisationen. Det är också ett av de sociala investeringsprojekt som utvärderas av Umeå 

universitet. 

Drama i skolan – ett projekt från Kulturcentrum för Unga och för-och 

grundskola 

Se separat dokument för beskrivning 
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Föreningsanknutna projekt 

I riktlinjerna för sociala investeringar i Umeå sägs att även föreningar i samverkan med 

kommunal verksamhet ska kunna söka stöd från sociala investeringar. De projekt som fått 

stöd har i första hand gått ut på aktiviteter av generellt främjande och förebyggande stöd. Ett 

undantag från detta är KOmpassen - det projekt som beskrivs först här nedan 

Kompassen- ett utslussnings och stödboende för nyligen frigivna från kriminalvården 

”Problematiken med arbets- och bostadslöshet efter frigivning från anstalt och efter avslutad 

behandling är bland de största hindren för vår målgrupp att rehabilitera sig och återta en plats 

i samhället. Detta driver ofta människor in i ett fortsatt utanförskap och ur ett 

samhällsekonomiskt och allmänmänskligt perspektiv är detta oförsvarbart. Genom boende 

och sysselsättning under kontrollerade former skapar man en trygg bas för att sedan kunna gå 

vidare. KRIS vill kunna erbjuda en lösning på problemet, genom vårt boende. Viktiga 

samverkansparter är Umeå kommuns socialtjänst och Arbetsförmedlingen.” Så löd 

inledningen till den ansökan som lämnades in av föreningen KRIS- kriminellas revansch i 

samhället. Föreningens ansökan godkändes och man beviljades 512 000 som en 

delfinansiering av verksamheten. 

Verksamheten bedrivs i en större lägenhet där 3-4 yngre män utskrivna från kriminalvård med 

samtidiga missbruksproblem erbjuds ett boende med tillgång till dagligt stöd. Boendet hade 

initialt svårighet med beläggning men är nu en etablerad och välfungerande boendeform för 

sin målgrupp. Stödpersonalen har alla anknytning till Kris och egna erfarenheter av 

kriminalitet och missbruk. I mitten av december kommer en utvärdering av verksamheten att 

presenteras. Utifrån de preliminära utvärderingsresultaten står det redan klart att 

verksamheten tjänat sina brukare väl och gett ett gott ekonomiskt utbyte för Umeå kommun. 

Den kommer därför att fortsätta med finansiering från socialtjänsten.  

Tillsammans är vi bäst 

Föreningen Umeå Legend har bedrivit verksamhet i Umeå under ett antal år med inriktning på 

barn till invandrare. Verksamheten har dels bedrivits i form av fritidsaktiviteter på ett mindre 

antal skolor, dels i form av föreningsaktiviteter inriktade i första hand på lek och idrott i egen 

lokal. Föreningen beviljades ett 1-årigt stöd för 2013 med 400 000 kr.  

Föreningen har ett rykte om sig att göra goda integrationsinsatser för barn och unga men har 

samtidigt besvärats av att inte till fullo kunna dokumentera och redovisa sina aktiviteter. Ett 

faktum som till slut ledde till inre splittring och att föreningen sommaren 2014 upplöstes. En 

ny förening med ny ledning har nu bildats som har rekonstruerat verksamheten och nu ska 

driva aktiviteterna vidare i den egna lokalen. Något mer omfattande stöd är i dagsläget inte 

aktuellt från kommunens sida. 

Axcess Umeå – ett projekt för att stärka nyanlända flickors deltagande i föreningslivet 

Projektet har drivits i en av Röda korset organiserad samverkan med en rad olika föreningar.  

Grunden för projektet var att det har visat sig svårt för föreningslivet att rekrytera unga 

nyanlända flickor till föreningsaktiviter. Ett problem som kan förstärka känslan av 

utanförskap och undanhålla flickor från ett av de mest effektiva sätten att utvecklas genom att 

möta människor utanför en ganska snäv familjekrets. Projektet byggde på tidigare 
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erfarenheter i Umeå som bl.a. visat att de gick att påverka föreningsdeltagande om 

föreningarna ”bjöd upp” på ett mer flexibelt sätt anpassat till nyanländas situation. 

Projektmedarbetarna har genom en aktivt uppsökande verksamhet på grund- och 

gymnasieskolor nått ut till flickorna i målgruppen. 

Projektet har bestått av erbjudande om olika aktiviteter bl.a. av pröva på karaktär samt olika 

främjande events och träffar av både engångskaraktär och mer fast gruppverksamhet. Man har 

också varit behjälpliga för att flickorna ska kunna ta del av redan befintliga 

föreningsverksamheter. 

I den slutrapport som projektet levererat redovisas alla aktiviteter som bedrivits och att man 

tagit fram en handbok till föreningar med förslag på hur man kan jobba vidare med 

ambitionen att höja nyanlända flickors föreningsdeltagande. Arbetet kommer att drivas vidare 

inom inblandade föreningar och nästa steg blir bl.a. att söka stöd för en fortsatt utveckling av 

arbetet med stöd från Allmänna arvsfonden. 

Drop in idrott 

Projektet har redan innan sociala investeringar lanserades fått projektstöd av Umeå kommun. 

Orsaken till att man beviljades ytterligare stöd av sociala investeringar var att det fanns behov 

av en tids  ytterligare projektstöd innan verksamheten kunde finansieraas inom 

fritidsnämndens ram. Sociala investeringar beviljade för 2012-2013 ett stöd med 1 655 000:- 

Verksamheten bedrivs i samverkan med Umeås föreningsliv och går ut på att Umeå Fritid 

stöttar möjligheten till spontant, icke tävlingsinriktat, idrottsutövande i flera av Umeås 

bostadsområden. Modellen är idag en etablerat och en budgetfinansierad del av Umeå Fritids 

utbud.  
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8. Vad säger nyckelpersoner om 
resultat och erfarenheter? 
I syfte att fånga resultat och gjorda erfarenheter har i Umeå bland annat genomförts åtta 

intervjuer med politiker och ledande tjänstemän. I den bilagda forskningsrapporten från Umeå 

universitet finns som underlag de intervjuer som gjorts med politiker som varit engagerade i 

sociala investeringars beredningsgrupp. 

Nedan följer referat av de fyra intervjuer som gjorts med tjänstemän i Umeå kommun. Två av 

tjänstemännen finns på kommunens ledningsnivå och två återfinns på 

verksamhetsledningsnivå. Av de intervjuade har två sin tjänsteutövning i socialtjänst och de 

andra två huvudsakligen inom för-och grundskola.  

Intervjufrågor 

- Hur kom du i kontakt med fenomenet sociala investeringar? 

- Vilken roll och vilken möjlighet hade du initialt att påverka satsningen på sociala investeringar 

i Umeå? 

- Har du konkret arbetat med sociala investeringar här i Umeå? På vilket sätt? 

- Vad anser du om utfallet av arbetet med sociala investeringar i Umeå så här långt? Jämför 

starten för verksamheten med nuläget. 

- Vilka särskilda problem har ni stött på i arbetet här i Umeå? 

- Hur har samverkan kring sociala investeringar fungerat mellan politik och med tjänstemän?  

- Ser du att det i framtiden finns möjligheter och potential att arbeta med sociala investeringar 

som begrepp i Umeå? 

- Finns det något du särskilt vill lägga till gällande Umeå Kommuns satsning på sociala 

investeringar? 

Intervju 1  

Kännedom om begreppet sociala investeringar fick A dels via lokala politiker som fångat upp 

fenomenet, dels via utbildningsdagar där Ingvar Nilsson medverkade. Hörde sen talas om att 

några ekonomer och verksamhetspersoner, på stadsdirektörens initiativ, fått en utbildning 

kring hur man skapade socioekonomiska kalkyler. 

Sen upplevde A att det gick det väldigt fort tills det fanns ett politiskt beslut om att ställa 120 

miljoner till förfogande för sociala investeringar under den just då inledda mandatperioden. 

A´s upplevelse var att beslutet initierats från politiken själva. Det var i hög grad politiken som 

styrde arbetet. Kommunens högsta tjänstemannaledning var, möjligen med undantag för 

stadsdirektören, inte särskilt involverade eller hörda inför beslutet eller efter beslutet i kring 

hur arbetet skulle organiseras, på vilket vis det skulle koordineras med den normala 

verksamhetsplaneringen, vilka satsningar som borde prioriteras eller vilka principer som i 

övrigt skulle gälla för fördelning av medel. 

Den organisationsstruktur som skapades med en politiskt styrd beredningsgrupp upplevdes 

aldrig vara föremål för någon diskussion eller synpunkter utanför politiken.      
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Det fanns otydligheter kring vem som kunde ta initiativ och det uppfattades som att enskilda 

chefer/intressen kunde ”lobba” mot politiken och att "chefsleden ovanför" inte involverades 

förrän beslutsprocessen gått tämligen långt. 

 Ett annat intryck var att en del satsningar kom att ha mer fokus på att förstärka olika 

nämnders budget än att skapa eller att pröva något nytt. I stället för projekt för utveckling 

tillkom snarare en del projekt för att lösa nämndernas ekonomiska problem. 

 Politiken intog när det gäller sociala investeringar ibland dubbla roller. Deltog i 

beredningsarbetet och blev både förslagsställare och beslutsfattare. 

 120 miljoner var så mycket pengar så att när de var tillfälliga och låg utanför ram så riskerade 

de att kunna skapa problem i förlängningen. Det skulle kunna bli svårt att på ett seriöst sätt ”ta 

hand om” alla projekt.  

 Till skillnad från satsningen på sociala investeringar var den satsning som samtidigt gjordes 

på Ungdomsjobb bättre förankrad och genomfördes i dialog mellan den politiska ledningen 

och tjänstmannaledningen. 

 Inför framtiden skulle sociala investeringar kunna spela en viktig roll som ”smörjmedel” för 

metod- och modellutveckling. Till det skulle det räcka med långt mindre medel än det 120 

miljoner som avsattes tidigare. Det skulle syfta till att vi kunde jobba mer långsiktigt och 

utveckla vår förmåga att beräkna sociala kostnader och möjliga kostnadsminskningar. Vi 

skulle få möjlighet att prova vilka tidiga insatser som skulle komma brukare tillgodo samtidigt 

som det effektiviserade vårt arbete.  

 Helst, ser A, att arbetet med sociala investeringar förankras i ett 

samhällsplaneringsperspektiv där de s.k. ”mjuka” frågorna får spela en större roll än vad de 

gjort under de senaste åren.  Har svårt att se att det idag finns exempel på där det sociala 

investeringsperspektivet lyfts fram i kommunens ekonomiska planering.  

 

Intervju 2     

I tidigare egenskap av chef kom B i kontakt med begreppet sociala investeringar omkring år 

2010. Inför det planeringsarbete som gjordes i kommunledningen inför verksamhetsåret 2011 

deltog B tillsammans med kommunens samtliga chefer i en heldag med Ingvar Nilsson våren 

2011. Dagen upplevdes som inspirerande och löftesrik då dess anslag var att lyfta betydelsen 

av ett långsiktigt tänkande, inte minst, kring barns behov av skolframgång. Vikten av att 

anlägga ett socialt investeringsperspektiv på tidiga insatser där skolan har en nyckelroll.  Den 

långsiktiga effekten av arbetet med sociala investeringar kan vara svår att överblicka idag men 

B tror att den gemensamma plattform som lades kommer att leva kvar i form av gemensamma 

begrepp, teoribildning och vikten av att olika aktörer samverkar på ett optimalt sätt.

B kan inte påstå att hon eller hennes chefskollegor kom att spela någon central roll när det 

gällde att bestämma inriktningen av och formerna för sociala investeringar i Umeå. I hennes 

ögon kom sociala investeringar i hög grad att bli ett politiskt projekt där budget och 

verksamhetsansvariga tjänstmän ibland kom in sent i processen. Hon anser att det ibland 

också skedde en olycklig sammanblandning av ett investeringstänk å ena sidan och ett 

budgettänk å andra sidan. I vissa fall kom sociala investeringar snarare att bli ett sätt att 
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tillfälligt lösa svåra budgetproblem än att utveckla nya effektiva metoder och arbetssätt i 

förhållande till barn och unga.  

 

Inför framtiden tror B att kommunen skulle behöva en långsiktig strategi där 

utvecklingsinsatser bygger på gedigna verksamhetsanalyser om behov och vilka brister som 

föreligger och välunderbyggda förslag på hur dessa ska prövas att åtgärdas. Utifrån politiska 

riktlinjer skulle de investeringsmedel som skulle krävas för detta kunna handhas enligt den 

modell som fanns under föregångaren till sociala investeringar, det s.k. Tilda-projektet. 

En viktig sak med sociala investeringar är att det satt fokus på behovet av långsiktighet och att 

det idag finns en samsyn kring detta. Sociala investeringar måste också, liksom allt arbete, 

vila på ett stabilt värdegrundsarbete. Annars finns en risk för att vi hamnar i ett ekonomistiskt 

synsätt där pengafrågan blir allttings mått. Det är också viktigt att det finns en lärande- och 

forskningsambition kopplat till de projekt som genomförs. 

En slutlig synpunkt är att det ska vara ”lagom” mycket pengar att disponera. För mycket 

medel utanför ordinarie verksamhet kan riskera vara störande när det gäller att fokusera på 

rätt saker. Det riskerar också att projekt, oavsett framgång, inte kan tas om hand inom vanliga 

verksamhetsramar när de avslutas. 

 

Intervju 3  

C kom i kontakt med begreppet sociala investeringar redan i mitten av 00-talet när C arbetade 

i ett annat sammanhang. 

C känner också att det finns ett samband mellan sociala investeringar och det tidigare Tilda-

arbetet.  

När sociala investeringar lanserades i Umeå var, vare sig C eller andra chefskollegor, 

engagerade eller involverade kring hur arbetet skulle läggas upp. När sen enskilda 

verksamheter började göra ansökningar uppenbarades efter hand ett behov inom ledningen att 

ta ett fastare grepp om verksamhetens förhållande till sociala investeringar. 

Skolan kom fram till att det var viktigt att lyfta fram ett tydligt lärande fokus i de projekt som 

skolan som huvudman skulle gå fram med. Detta bl.a. utifrån insikten om en lyckad skolgång 

som den kanske enskilt viktigaste skyddsfaktorn för psykisk hälsa.  

Utifrån denna utgångspunkt kom C att spela en viktig roll i den ansökan som kom att gå under 

namnet ”Hälsa Lärande och Trygghet 2”. Detta blev ett paraply som under sig kom att 

omfatta 9 stycken delprojekt. Den process som ledde fram till dessa projekt utgick från en 

behovsanalys inom skolan.  

Vilka riktade satsningar kan skolan göra som i första hand handlar om att utveckla effektiva 

metoder och förhållningssätt och som kan ”överleva” efter det att projektmedlen tagit slut?  

Hur kan vi undvika kostnadsdrivande projekt som även om de är framgångsrika inte kan 

fullföljas? 

C menar att det i framtiden finns ett behov av verksamhetsövergripande medel liknande 

sociala investeringar. Dessa medel måste dock ligga nära de ordinarie verksamheterna och det 
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reguljära uppföljnings- och resursfördelningsarbetet. Det måste även stödjas av ett 

ledningssammanhang där politiken i vanlig ordning ger ramarna och målen men där 

verksamheten väljer de mest effektiva vägarna och metoderna till måluppfyllelse.  

 
 
 

Intervju 4 

D blev bekant med och inblandad i frågor som rörde sociala investeringar när D 2011/2012 

arbetade med utvecklingsfrågor inom socialtjänsten. D´s arbete kom då att på olika sätt 

innefatta ledarskap och delaktighet i de projekt som drevs eller skulle drivas helt eller delvis 

av socialtjänsten. 

I det sammanhanget erinrar sig D också att socialtjänsten vid samma tid i sitt 

strategidokument skrev in synen på behovet av tidiga insatser som en väg att både möta barns 

behov och att långsiktigt påverka samhällets kostnader för barn och unga. 

 

D:s tidiga erfarenheter, baserade på de projekt hon kom att arbeta med, består delvis av 

konstateranden om brister i ledning och styrning. T.ex. oklarheter kring vem och på vilket sätt 

som organisationen skulle ta ansvar för projekten. I synnerhet frågan om vad som skulle 

hända efter projekttiden och hur man då skulle ta ansvar för implementering av lyckade 

projekt. I ett par av de projekt som pågick med stöd av Tilda-medel blev det väldigt tydligt då 

man trots goda projektutfall och stöd i forskning för arbetssättet inte förmådde säkra arbetets 

fortbestånd. 

 

D tycker att en kommun som Umeå ska ha förvaltningsövergripande och gemensamma 

utvecklingsmedel men att det då är viktigt att utvecklingsarbetet utformas så att det inte 

skapar frustration på olika nivåer. Ansvarsfrågorna kring implementering m.m. måste vara 

tydligt utklarade och satsningarna måste ha ett realistiskt tidsperspektiv- införande av nya 

arbetssätt och metoder tar tid och ett projektperspektiv på 2-3 år är ofta otillräckligt. 

 

Slutligen vill D lyfta fram det arbete som gjorts med stöd av sociala investeringar kring att 

utveckla en första linje för tidiga insatser. Detta arbete som nu lämnar projektfasen hade 

knappast kunnat komma till stånd utan stöd av sociala investeringsmedel.  

 
 

  



 

Sociala investeringar i Umeå – rapport från arbetet 2011-2014   19 

 

9. Samarbetspartners- regionalt och 
lokalt 
Sociala investeringar i Umeå har förutom kommunens verksamheter involverat föreningslivet. 

Ett par av de mest framgångsrika projekt som beskrivits ovan har haft föreningslivet som 

genomförare. Mest konkret lyckosamma, utifrån ett socioekonomiskt, perspektiv, har 

projekten ”På Rätt Köl” och ”SAK” varit. Även om det är en brist att vi inte i detalj har räknat 

på dessa projekts samhällsekonomiska betydelse finns det ändå väldigt tydliga tecken på att 

de gett ett gott utfall. ”Drop outs” från vanlig gymnasieutbildningen har fått en ny chans och 

betyg och ungdomar från gymnasiesärskolan har fått riktiga jobb.  

Regionalt har Västerbottens läns landsting funnits med som en viktig partner i det projekt, 

”Hälsa Lärande och Trygghet” som syftat till att utveckla en gemensam första linje för barn 

och ungas psykiska hälsa.  

I de projekt som funnits riktade till äldre ungdomar har samverkansförbundet och 

arbetsförmedlingen varit viktiga partners. 

 

10. Nationellt utvecklingsarbete 
Umeå kommun har genom sin temaledare deltagit i en rad olika nationella aktiviteter. Det har 

exempelvis handlat om konsultationer till olika kommuner, medverkan vid nationella 

konferenser och utbildningsinsatser. Delaktigheten i det nationella arbetet har också inneburit 

att Umeå haft ett omfattande kompetensstöd och ett starkt ekonomiskt stöd, inte minst i 

arbetet med projekten ”Hälsa Lärande och Trygghet” och ”Tillbaka till skolan”. 

Ett omfattande arbete har också gjorts för att utveckla konceptet sociala investeringar i 

samverkan med temaansvariga inom Psynkprojektet, Ale och Norrköpings kommuner. Under 

detta arbete har en viss och nyttig perspektivförskjutning skett från generella konstateranden 

om den socioekonomiska nyttan av tidiga insatser till mer specifika förslag och modeller 

kring hur verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering ska designas och organiseras 

för att vi ska bli säkrare kring hur satsningar faktiskt faller ut för barn och unga och hur det i 

sin tur påverkar offentlig sektors ekonomiska utfall på kort och lång sikt. 

11. Resultat – vad kan vi se idag? 
Umeå tillhör de kommuner som var först ut att fatta beslut om sociala investeringar. Den stora 

summa som anslogs väckte både beundran, förundran och undran från många håll såväl 

internt som externt. Internt handlade det bland annat om hur medlen skulle koordineras med 

den vanliga driften. Externt uppkom frågor om hur man skulle lyckas att ta tillvara alla 

resultat när väl projektmedlen tog slut och vad som skulle hända efter 2014. 

Som nämnts tidigare kom den politiska makten att ta ett mycket stort ansvar för 

genomförandet av sociala investeringar i Umeå. Politiken kom att bli en aktör, inte bara på sin 
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traditionella nivå där inriktningsbeslut och målsättningar bestäms utan även på den nivå där 

de mer konkreta arbetssätten prioriteras, beskrivs, utformas och bestäms.  

Detta skedde samtidigt som det inte fanns något forum för att mer övergripande bestämma 

inriktning och prioriteringar på tjänstemannanivå. Det framgår också av intervjuerna en del 

beskrivningar som tydligt visar att detta var ett politiskt projekt där tjänstemannaledningen 

ställdes eller ställde sig åt sidan. Ingen av de intervjuade menar att man gjordes delaktiga och 

att deras synpunkter kring hur arbetet skulle läggas upp blev systematiskt efterfrågade. Inte 

heller behandlades frågor kring sociala investeringar i stadsdirektörens tjänstemannaledning 

vilket borde ha varit naturligt då satsningen var verksamhetsövergripende. 

När det gäller hur de sociala investeringsmedlen fördelats kan man anlägga olika synpunkter. 

Ska det vara nya obeprövade modeller och metoder som testas eller ska medlen användas för 

att säkra löftesrik men ännu ej fullt etablerad pågående verksamhet? Inledningsvis kom en del 

ansökningar att avse redan pågående värdefull verksamhet som inte rymdes inom nämndernas 

budget eller i vissa fall pågående projekt som ansökte om ytterligare projektmedel.  

En stor satsning på dryga 17 miljoner gjordes för att förskolan skulle kunna minska sina 

barngrupper. Här handlade det om att förverkliga ett av fullmäktige, oberoende av sociala 

investeringar, fattat beslut om minskade barngruppsstorlekar. 

Att karaktärisera detta som en social investering skulle egentligen vara att likställa allt som 

kommunen gör för barn och unga med sociala investeringar.  

I något av projekten kan man av efterföljande diskussioner också se att avsaknaden av en 

tydlig strategisk tjänstemannastyrning spelat roll på så sätt att projekten hade behövt en 

tydligare förankring i sin eller sina organisationer. Ett sådant exempel är skolnärvaroprojektet 

”Tillbaka till skolan” som haft hängivna och kompetenta medarbetare som i enskilda fall 

lyckats väl men vars ledningsmässigt bräckliga tidiga förankring tvingat till en hel del 

justeringar under projekttiden. 

Det väcker också frågor kring hur vältänkt och välförankrad satsningen och dess omfattning 

var när tanken om långsiktiga satsningar på barn och unga i kommunfullmäktiges beslut 2011, 

i detta fall, tvärt avbröts i samband med budget 2014. Då fattades de facto beslut om att 

avbryta satsningen och använda kvarvarande medel till budgetförstärkningar.  

Slutligen är ändå det kanske viktigaste resultatet dock att konstatera att flera projekt har gett 

goda resultat och kommer antingen helt eller delvis att övergå till och finansieras i ordinarie 

verksamhet. 

Framtiden 

Umeå är en stor kommun med ständigt nya behov av att utveckla sin samlade verksamhet. 

Framtiden för sociala investeringar i Umeå kommun är mycket osäker. Idag finns inga nya 

sociala investeringsmedel eller andra verksamhetsövergripande utvecklingsmedel till 

förfogande för ett fortsatt arbete. De politiska beslut som finns i 2015 års budgetanvisningar 

inskränks till att senare fatta ett beslut och ta ställning till ”vilka genomförda projekt som efter 

utvärdering bör implementeras”.  

Av bland annat intervjuerna framgår att den tidigare modellen för gemensamt 

utvecklingsarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och kultur, TILDA-projektet, i någon form 
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skulle kunna vara ett gott framtidsalternativ. I den ramen fanns 10 miljoner av årliga 

gemensamma medel, ett politiskt styrdokument förankrat i fullmäktige och en styrgrupp 

bestående av budgetansvariga tjänstemän som representerande sina verksamheter. Tilda-

projektet var så konstruerat att de politiska riktlinjerna kunde fångas upp och konkretiseras i 

projekt som var väl förankrade och svarade upp på de utvecklingsbehov som fanns inom och 

mellan verksamheterna. Medlens omfattning, 10 miljoner manade också till en skarpare 

prövning och jämförelse av projektnyttan mellan olika konkurreande satsningar. 

Samtidigt finns det erfarenheter från andra håll i landet som talar för att kommunens högsta 

ledning måste vara drivande och engagerade om ett socialt investeringsperspektiv ska vara 

hållbart över tid. Idén bakom sociala investeringar handlar i grunden om långsiktig 

hushållning med resurser genom utveckling av kommunens samlade förmåga att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för sina medborgare.  

En ny satsning borde också inbegripa en tydlig ambition att utveckla kommunens förmåga att 

designa bra projekt och utvärdera effekter av olika satsningar. Effekter både för aktuella 

målgrupper men också vilka ekonomiska utfall olika satsningar faktiskt har. Att utvärdera och 

beräkna ekonomiska utfall är ingalunda någon enkel fråga och mycket 

metodutvecklingsarbete återstår men det är en väsentlig faktor om man vill lyfta arbetet med 

sociala investeringar från gängse projektarbete till ett mer heltäckande och hållbart 

utvecklingsperspektiv.  
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