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• Utveckling av modeller för sociala investeringar

• Framtagande av ett socialt utfallskontrakt mellan 
Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures

• Internationell utblick



Senaste utvecklingen kring sociala investeringar i Sverige

• Informationsmaterial – Vad är sociala investeringar? 17 frågor och svar

• Rollbeskrivning i arbete med sociala investeringar

• Fördjupad beskrivning av återföringsmodellen

• Stödmaterial kring sekretess, samtycken

• Beskrivning av enhetskostnader

• IT-stöd kring uppföljning av sociala investeringar

• Utvecklingen av sociala utfallsinstrument 
(”social impact bonds”)
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En social investering är en tidig eller 
förebyggande insats som förväntas leda till 
mänskliga och ekonomiska vinster i samhället
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Ett socialt utfallskontrakt är ett komplement till 
arbete med en social investeringsfond
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Under hösten 2015 pågår ett arbete att utveckla ett 
socialt utfallskontrakt för placerade barn
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20 % av placerade individer driver 47 % av vårddygnen i 
HVB/SiS

18KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL

Källa: Socialtjänsten i Norrköping (data för 1 januari 2013 – 10 september 2015); Health Navigator analys 

PRELIMINÄRAndel vårddygn i HVB/SiS 2013-2015, individer som placerades i HVB/SiS år 2013
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De 20 % mest 
vårdtunga 
individerna 
driver 47 % av 
vårddygnen i 
HVB/SiS

De 50 % mest 
vårdtunga 
individerna 
driver 83 % av 
vårddygnen i 
HVB/SiS

100 % = 68 individer

100 % = 23 432 

Av de HVB/SiS-placeringar som inleddes 2014 och 
avslutats har endast ett fåtal placerats i annan vårdform

3KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL

* Kvar i placering innebär att individen fortfarande är kvar i samma resurs vid 10 september 2015.
** Denna information avser endast individens placering efter avslutad HVB/SiS-placering. Eventuella efterkommande placeringar inom uppföljningstiden 

illustreras ej.
Källa: Socialtjänsten i Norrköping (data för 1 januari 2013 – 10 september 2015); Health Navigator analys 

HVB/SiS som första placering, 2014
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Antal placerade individer utan och med föregående placering*, Norrköpings kommun, 2014

Lärdomar och insikter från arbetet hittills 

• Positivt mottagande och stöd från politiker 
och tjänstmän

• Omfattande analysarbete kring målgrupp, 
behov och insatser (för förbättrade mänskliga 
och ekonomiska utfall)

• Utformning av finansiell modell och riskdelnings-
principer beror på insats och investerare
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Internationell utblick



Tack för er uppmärksamhet!




