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   •  Under hösten 2015 har ett samarbete bedrivits mellan Norrköpings kommun, Leksell 
Social Ventures, SKL Uppdrag psykisk hälsa och Health Navigator med det övergripande 
syftet att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade 
i Hem för Vård och Boende (HVB) eller i boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse 
(SiS)

   •  Samarbetet har resulterat i Sveriges första sociala utfallskontrakt, vilket är ett nytt 
sätt att genomföra sociala investeringar och utgör ett komplement till Norrköpings sociala 
investeringsfond

   •  Ett socialt utfallskontrakt ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en extern 
finansiär och en offentlig part, finansiera och stimulera metodutveckling för att uppnå 
förbättrade resultat för målgrupper med störst behov

    •  Modellen är ett exempel på hur samhällets aktörer på ett konkret sätt gemensamt kan 
stimulera och stödja social innovation med fokus på förbättrade livsvillkor men också med 
syfte att hitta samhällsekonomiskt hållbara lösningar

Nu lanseras Sveriges första sociala investering 
som genomförs genom ett socialt utfallskontrakt 
mellan en extern finansiär och en offentlig part
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   •  Socialt utfallskontrakt är en modell för att genomföra sociala investeringar som är 
utvecklad utifrån internationellt testade moeller för utfallsbaserad finansiering som samlat 
benämns ”social impact bonds”

   •  Utformningen av detta sociala utfallskontrakt är en 
av många möjliga varianter av en svensk modell - likt i de 
internationella exemplen behöver både val av övergripande 
modell och detaljerad utformning anpassas efter målgrupp, 
insats, utförare och finansiärens respektive den offentliga 
partens önskemål samt syfte med samarbetet

   •  Det sociala utfallskontraktets grundläggande princip är 
att finansiären finansierar insatsen för att uppnå definierade 
utfall som motsvarar mänskliga och ekonomiska vinster 
för utfallsansvarig. Efter insatsens genomförande sker en 
utvärdering av vilka utfall insatsen lett till. Utifrån dessa 
utfall beräknas eventuell utfallsbaserad återbetalning från 
utfallsansvarig till finansiär.

Det sociala utfallskontraktet är en av många möjliga 
varianter av en svensk modell för ”social impact bonds”
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Socialt utfallskontrakt - grundidéen



   •  Omfattande analyser av socialtjänstdata och ett gemensamt arbete mellan 
socialkontoret och utbildningskontoret i Norrköpings kommun har identifierat 
betydande potential i att genomföra en insats som syftar till att förbättra HVB- och 
SiS-placerade barn och ungas skolprestationer och minska risken för återplacering 
efter avslutad placering

   •  Insatsen har tagits fram baserat på forskning och kunskap om målgruppen och 
består av förstärkt arbete för en framgångsrik hemgång efter placering, och därigenom 
minskad risk för återplacering, förstärkt arbete för en god skolgång under och efter 
placering liksom ett individuellt anpassat skolstöd, s.k. ”tutoring”

    •  Insatsen kommer huvudsakligen att utföras av ett insatsteam inom Norrköpings 
kommun, som rekryteras särskilt för denna insats, med tillägg av en extern aktör som 
upphandlas för att utföra det individuellt anpassade skolstödet

   •  Insatsens effekter i form av mänskliga och ekonomiska utfall kommer att 
följas upp och utvärderas under definierade uppföljningsperioder med avseende på 
förändrade socialtjänstkostnader ( jämfört med historiskt förväntade kostnader) och 
förändrade skolprestationer ( jämförelse av skolprestationer innan och efter insats)

Den sociala investeringen syftar till att uppnå mänskliga 
och ekonomiska vinster genom en insats för att minska 
risken för återplacering och förbättra skolprestationerna 
för HVB- och SiS-placerade barn och unga 
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Socialt utfallskontrakt - insats och styrning



   •  Utformningen av detta sociala utfallskontrakt omfattar 
att Leksell Social Ventures (finansiär) finansierar insatser för 
målgruppen, enligt ovan beskrivning, för totalt 10 miljoner kronor. 
Återbetalning från Norrköpings kommun (utfallsansvarig) av dessa 
10 miljoner kronor till Leksell Social Ventures kan ske i olika grad 
beroende på utfall. 

   •  Om insatsen genomförs enligt kontraktet åtar sig Norrköping att 
återbetala 40 % av det investerade beloppet. Har insatsen dessutom 
lett till att socialtjänstens kostnader för målgruppen har minskat, 
så sker återbetalning av ett belopp exakt motsvarande de totala 
minskade socialtjänstkostnaderna upp till 10 miljoner kronor. 

   •  Om insatsen lett till att socialtjänstens kostnader för 
målgruppen minskat mer än 10 miljoner kronor under 
uppföljningsperioden och skolprestationerna hos målgruppen 
samtidigt har förbättrats kan återbetalning ske av ett belopp 
motsvarande de minskade socialtjänstkostnaderna upp till ett 
fastlagt tak på 2 miljoner kronor. 

Det sociala utfallskontraktet utgår från en modell 
med finansiering och utfallsbaserad återbetalning
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   •  Efter det att båda parter skrivit under det sociala utfallskontraktet följer en 
genomförandefas omfattande förberedelser och genomförande samt löpande 
uppföljning av insatsens genomförande och utfall

   •  När insats och uppföljning är avslutad för 
samtliga individer som mottagit insatsen 
sker en formell utvärdering av vilka utfall 
insatsen har lett till vilket verifieras av 
en oberoende part som även genomför 
beräkning av eventuell utfallsbaserad 
återbetalning

   •  Arbetet planeras att starta under år 
2016 och avslutas senast år 2020

När det sociala utfallskontraktet är påskrivet följer 
ett flerårigt arbete att genomföra, följa upp och 
utvärdera den sociala investeringen
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