
Malin Bengtsson – Ekonom sociala investeringar

Social investeringsfond
Norrköpings kommun



Norrköpings kommun

 136 000 invånare

 Växande population

 Gammal industristad

 12,2 % arbetslöshet 

(ca 4,5% högre än riksgenomsnittet)
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Tydligt definierad tidig insats som förväntas 

resultera i bättre utfall och minska kostnader 

för offentlig sektor (och samhället)

Social investering i Norrköping 

 Effekt på arbetslösheten 

 Kopplat till kommunala kostnader

 Metodutveckling (långsiktigt)

 Samverkan

 Kopplat till vårt kommunala uppdrag

”
”
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Social investeringsfond i Norrköping

• Sedan 2010

• Totalt 40 mkr (30 mkr ”ute”) 

• Sex insatser

• Återföringsmodell

• Uppföljning/utvärdering

o Mänskliga vinster

o Ekonomiska vinster
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Organisation & ansökningsprocess

Sökande

Projektgrupp

Verksamhets-
representanter, 

statistiker, ekonom, 
samordnings-

ansvarig, 
folkhälsocontroller

Lednings-
grupp

Ekonomidirektör, 
förvaltningschefer, 

samordnings-
ansvarig, 

folkhälsocontroller

Kommun-
styrelsen

Kommun-
fullmäktige

Delegation till 
kommunstyrelsen

Politisk referensgrupp

STYRANDE BESLUTANDE

ÖVERVAKANDE

PROCESSLEDANDE
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Satsningar

2010         2011          2012           2013         2014        2015          2016          2017           2018        2019

Drop in

NP-center

Solid Återkomst

Skolfam

Servicetrainee

ABIS

Beviljat våren 2012

Beviljat våren 2011

Beviljat vintern 2011

Beviljat våren 2012

Beviljat våren 2013

Beviljat sommaren 2015

Förbättra 

familjehemsplacerade 

barns skolresultat

Minska den ogiltiga 

skolfrånvaron

Öka arbetsmarknads-

deltagandet bland 

personer på 

ekonomiskt biståndSkapa en fungerande 

hemmaplanslösning 

för individer med NP-

problematik

Förkorta och förhindra 

återplacering bland 

ungdomar placerade 

på SiS-institution

Hitta och motivera 

individer i skolåldern 

utan aktivitet att ta del 

av studier/arbete
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Återföringsmodellen

Vi vet att förebyggande insatser är lönsamt… Hur kan vi 

förena det med vår kommunala verksamhet?

 Återföring vid effektfull insats (kostnadsminskningar)

 Sänkt ram tillfälligt

 Prioritering

 ”Allt annat lika”

”
”
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Några individer hjälpta, men fortsatt samma 
inflöde...

Kostnadsutveckling utan social
investering

Kostnadsutveckling med social
investering

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

K
o

st
n

ad
 (

tk
r)

Individer hjälpta och inflödet minskat

Kostnadsutveckling utan social

investering

Kostnadsutveckling med social

investering
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Utvärdering och effekter

 Beviskedjan – tydlig struktur för att följa utvecklingen

 Jämförelsealternativ

• Kontrollgrupp?

• Före/efter?

 Följa aktiviteterna som leder till effekter - aktivitetsmått

Källa: Jonsson & Jannesson (2015), Organisering och styrning av sociala investeringar
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Utvärderingsmodell –
Sociala investeringsfonden

Målsättning

Vilka målsättningar finns 

inom ramen för 

satsningen? Målen kan 

delas upp i delmål, 

projektmål och 

långsiktiga mål.

Ex. ökad kännedom om 
målgruppens behov, 

färre individer ska gå om 
en årskurs, ökad känsla 

av sammanhang i 
bostadsområdet, etc. 

Aktivitet

Konkreta 

handlingar som ska 

genomföras inom 

ramen för 

satsningen och som 

syftar till att åtgärda 

behovet.

Ex. kartläggning, 
föräldrautbildning, 

stöd i skolan, 
metodworkshop, etc.

Aktivitetsmått

Används för att 

mäta utförandet av 

aktiviteterna. 

Indikerar att 

beslutade aktiviteter 

genomförs, men 

säger lite om 

resultatet. Dessa 

mått följs, men har 

inget specifikt mål 

kopplat till sig.

Ex. antal genomförda 
stödsamtal, antal 

deltagare i utbildning, 
antal tillfällen, etc.

Effektmått

Resultaten som 

uppstått till följd av 

aktiviteterna. Finns 

till för att mäta 

förändring som 

satsningen 

inneburit för 

deltagarna. Kopplas 

till projektmålen.

Ex. andel placerade 
ungdomar av de som 
fått insats, andel av 

skolor som använder 
framtagen rutin, etc.

Indikatorer

Representerar det vi 

långsiktigt vill förändra 

med insatsen. 

Indikatorerna påverkas 

av flera faktorer, men 

kan härledas från 

aktiviteterna och 

effekterna och de bör 

peka åt samma håll för 

att kunna dra robusta 

slutsatser. Kopplas till de 

långsiktiga målen.

Ex. frånvaro bland elever i 
område X, utbetalt 
försörjningsstöd till 
målgruppen, etc.

• Varje behov/utmaning ska ha minst ett mål kopplat till sig.

• Varje mål ska ha minst en aktivitet, aktivitetsmått, och effektmått kopplat till sig.

• Indikatorerna är samma för samtliga målsättningar och ska inte kopplas till ett specifikt mål.

• Både effektmåtten och indikatorerna kan kopplas till ekonomiska utfall, dock är detta inte nödvändigt för samtliga mått.

• Utvärderingsmodellen kompletteras med en plan för hur uppföljningen/utvärderingen ska genomföras.

Behov/utmaning
Vilket behov ska 

aktiviteten åtgärda? 

Vad är utmaningen 

som behöver en 

lösning genom sociala 

investeringar? Beskrivs i 

förhållande till ordinarie 

verksamhet.



www.norrkoping.se/socialainvesteringar

malin.bengtsson@norrkoping.se
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