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Sociala investeringar
- förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun
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Kommunfakta Örebro

Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad 

144 126 invånare

Arbetslöshet 8,1 % (16-64 år)

 Ungdomsarbetslöshet 14,4 % (18-24 år)

 Utrikesfödda ungdomar 36,6 % (18-24 år)

38 % med eftergymnasial utbildning

4285 barn i ekonomiskt utsatta hushåll (2013)

Partnerskapsområden
 Vivalla, Baronbackarna, Brickebacken,Varberga, Oxhagen



orebro.seorebro.se

Bakgrund sociala investeringar i Örebro kommun

 Politiskt initierad fråga 2010

 Riktlinjer framtagna våren 2013

 65 miljoner kronor + 15 miljoner kronor (2012 resp. 2014 års överskott)

 Ambition 130 miljoner kronor – 2 % av budgeten (förutsatt positivt resultat)

 Satsningar till barn och unga, vuxna och äldre

 Kommunala verksamheter (inkl. bolag) och civila samhället 
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Mål för sociala investeringar i Örebro kommun

 Stimulera till nytänkande, ta vara på innovativa idéer

 Möjlighet att prova nya arbetssätt och metoder - tidiga insatser

 Motverka utanförskap och framtida kostnader

 Gränsöverskridande samverkan – se bortom stuprören!

 Ställa om organisationen – från reaktiv till proaktiv

 Implementera lyckade satsningar i ordinarie verksamhet
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Satsningar i Örebro kommun

 6 satsningar beslutade för drygt 25 miljoner kronor

 Samverkan för teckenspråkiga

 Team Oxhagen

 Specialpedagogisk kompetensutveckling

 El Sistema på Hagaskolan och förskolan Blåmesen

 NP Resurs & Samverkan

 Skolfam

 Flertal satsningar på gång inom kort…

Partnerskap 

Varberga/Oxhagen
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Samverkan i satsningar

 Samverkan för teckenspråkiga

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen + Kultivera

 Tvärkompetensteam på familjecentralen i Oxhagen

Socialförvaltningen, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Förvaltningen för 

funktionshindrade, Förvaltningen förskola och skola

 El Sistema

Kultur- och fritidsförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola

 Specialpedagogisk kompetensutveckling

Förvaltningen förskola och skola, Förvaltningen för funktionshindrade

 NP-samverkan

Förvaltningen för funktionshindrade, Gymnasieförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola

 Skolfam

Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen
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Återföringsmodellen i Örebro kommun
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Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialförvaltningen

Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen förskola och skola

Kultur- och fritidsförvaltningen Social investeringsfond
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Tidsaxel återföring

2015           2016         2017        2018          2019          2020           2021        2022          2023 2024 2025

Partnerskap Varberga / Oxhagen

NP-samverkan

Samverkan för teckenspråkiga

Kulturnämnden

Socialnämnderna

Gymnasienämnden

Grundskolenämnden

Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för funktionshindrade

Skolfam
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Framgångsfaktorer

 Tydlighet från politiken

 Ekonomidirektör drivande

 Tid avsatt för samordnare/processledare

 Förankring i organisation och civila samhället

 Inkludering av civila samhället

 Organisationsstruktur

 Struktur för ansökan

 Utvärdering och uppföljning
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Utvärderingsschema
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Välkomna att höra av er!

Aina Rundgren

Processledare sociala investeringar, Örebro kommun

aina.rundgren@orebro.se , 019-21 15 81

orebro.se/socialainvesteringar

mailto:aina.rundgren@orebro.se

