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Placerade barn 

och unga

Vad är ett socialt utfallskontrakt?



Analyser visade på förbättringsmöjligheter för arbetet med HVB/SiS-placerade i Norrköping

• En stor del av Norrköpings 

kommuns HVB/SiS-

placerade barn och unga 

omplaceras

och återplaceras i HVB/SiS

• HVB/SiS-placerade barn är i 

stort behov av 

skolstödjande insatser

Team Nystart startades i 

augusti 2016 med uppdrag att: 

 minska risken för 

återplacering i HVB/SiS 

 förbättra målgruppens 

skolprestationer

för 60 barn och ungdomar
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Teamet bestod av fyra medlemmar med olika ansvarsområden

Alla i teamet hade en samordnande roll vad det gäller att se över vilka insatser den 

enskilda ungdomen behöver från kommunens och regionens ordinarie verksamheter. 

• Arbete under placering, 

planering för hemgång, 

uppföljning efter hemgång

• Kartläggning av individens 

behov

• Uppföljning av vården

• Kontakt med HVB-

samordnare och handläggare

Två socionomer

• Arbete under placering, planering 

för hemgång, uppföljning efter 

hemgång

• Kartläggning av ungdomens och 

familjens styrkor och svårigheter 

samt risk- och skyddsfaktorer 

• Uppföljning av vården

• ADL-kartläggning

• Kontakt med vård- och 

omsorgsförvaltning

En arbetsterapeut

• Samla in skoldokumentation och 

hälsojournal

• Länk mellan hemskola och 

mottagande skola

• Ta fram beslutsunderlag för 

interkommunal ersättning

• Kontakt med tutoringutförare

• Hantera gymnasieansökningar

En specialpedagog



Uppföljningen av resultat avslutades i början av 2021

2016

Socialt 

utfallskontrakt 

undertecknades 

och insatser för 

målgruppen 

påbörjades

2021

Uppföljning av 

resultat har 

avslutats

2019

Insatser för den 

sist inkluderade 

individen i 

målgruppen 

avslutas

2018

Insatser för den 

först inkluderade 

individen i 

målgruppen 

avslutas



Vad har arbetet haft för resultat?

Hur har det gått för 

barnen och ungdomarna?

Hur har ekonomin i 

kommunen påverkats?

Hur föll 

utfallskontraktet ut?



Vad har arbetet haft för resultat?

Hur har det gått för 

barnen och ungdomarna?

Hur har ekonomin i 

kommunen påverkats?

Hur föll 

utfallskontraktet ut?

• Sociala utfall

• Skolresultat



”Utan stöd är det att förvänta att 

den psykiska hälsan hos 

placerade ungdomar 

kontiunerligt försämras”

- Nationell psykiatriexpert

”Att bli placerad i samhällsvård 

påverkar nästan alltid 

den psykiska hälsan”

- Socialstyrelsen

Den psykiska hälsan har förbättrats hos majoriteten av barnen och ungdomarna

Förbättring Ingen förändring Försämring

Socialt utfallsmått: Psykisk hälsa



Risk- och missbruk minskade hos majoriteten av barnen och ungdomarna

Förbättring Ingen förändring Försämring

Socialt utfallsmått: Risk- och missbruk



De flesta upplevde en ökad delaktighet inom socialtjänsten

Förbättring Ingen förändring Försämring

Socialt utfallsmått: Delaktighet



En betydande andel fick ett större antal stödjande relationer

Förbättring Ingen förändring Försämring

Socialt utfallsmått: Stödjande relationer



Tre fjärdedelar av individerna nådde samtliga mål de satte upp vid insatsstart

4 av 4 mål

uppnåddes

1-3 av 4 mål 

uppnåddes

0 av 4 mål 

uppnåddes

Socialt utfallsmått: Individens egna mål

Exempel på hur målen inom de fyra områdena kunde 

formuleras:

• Skola: Komma tillbaka till min förra klass efter placeringen

• Familj: Att börja umgås mer med min pappa

• Vänner: Få fler vänner jag känner att jag kan lita på

• Generell livssituation: Att inte ha ont i magen när jag 

vaknar



Över en tredjedel förbättrade sina skolresultat

Exempel på förbättring

• Före: 15-åring som går i årskurs nio på högstadiet

• Efter: Inskriven på introduktionsprogram med en närvaro 

över 80 %

Exempel på klar förbättring

• Före: 17-åring som hoppat av gymnasiet

• Efter: Inskriven på nationellt program (ej reducerat) med 

en närvaro över 80 %

Skolresultat

Klar

förbättring
Ingen

förändring

Klar 

försämring

Förbättring Försämring



Vad har arbetet haft för resultat?

Hur har det gått för 

barnen och ungdomarna?

Hur har ekonomin i 

kommunen påverkats?

Hur föll 

utfallskontraktet ut?

• Sociala utfall

• Skolresultat

• Socialtjänstkostnader (3 år)



Ju längre tid som går sedan insatsen inleds för en individ – desto vanligare är det att individen 
den aktuella månaden har lägre socialtjänstkostnader än jämförelsegruppen
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Under andra halvan av insatsen har alla ”insatsmånader” ett positivt nettoresultat
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* Insatsmånad är definierat utifrån individens perspektiv. Individ 1:s första insatsmånad är exempelvis augusti 2016, medan individ 10:s första månad är oktober 2016. 
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Efter tre år har socialtjänstkostnaderna minskat med cirka 4,0 miljoner kronor

Minskade 
socialtjänstkostnader i relation 

till förväntad kostnad

Ökade socialtjänstkostnader i 
relation till förväntad kostnad



Kumulativt utfall jämfört med kumulativ förväntad kostnad över en treårshorisont, sammanslagen för individ 1-60

Kostnadsminskningen på 4 miljoner kronor motsvarar en minskning med cirka 3 procent
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Kumulativa faktiska
kostnader

Kostnads-

minskning 

med 

cirka 3 %



Vad blir kommunens nettoresultat?

Eventuella besparingar inom socialtjänsten efter uppföljningsperioden tillfaller kommunen.

Det gör också de förmodade positiva ekonomiska effekterna av stärkta sociala utfall och skolresultat på längre sikt.

Socialtjänstkostnader 

för barn och unga inom 

insatsen har minskat 

med 4 miljoner kronor

på tre års sikt

Kommunen har 

återbetalat cirka 3 

miljoner kronor till LSV 

som garantiåterbetalning 

enligt kontraktet

Kommunens 

nettoresultat är cirka 

+1 miljon kronor



Vad har arbetet haft för resultat?

Hur har det gått för 

barnen och ungdomarna?

Hur har ekonomin i 

kommunen påverkats?

Hur föll 

utfallskontraktet ut?

• Sociala utfall

• Skolresultat

• Socialtjänstkostnader (3 år)
• Sociala utfall

• Skolresultat

• Socialtjänstkostnader (2 år)



Uppföljning enligt utfallskontraktet

Förändring av sociala utfallsmått 

Förändring av skolresultat

Förändring av 

socialtjänstkostnader (2 år)

Har 

finansiella 

implikationer 

för kontraktet

Enligt kontraktet ska tre områden följas upp

Kontrakts-

uppföljning 

Utökad 

uppföljning 

Uppföljningslängd Datakälla Jämförelsegrupp
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Med kontraktsmodellen är nettoresultatet -7,5 miljoner jämfört med +4 miljoner för den utökade 
uppföljningen

Minskade 
socialtjänstkostnader i relation 

till förväntad kostnad

Ökade socialtjänstkostnader i 
relation till förväntad kostnad



Vad blir LSV:s nettoresultat?

Med kontraktets uppföljningsmetod 

uppmättes inga minskade 

socialtjänstkostnader

Kommunen har därför enbart 

återbetalat cirka 3 miljoner kronor

till LSV som garantiåterbetalning

LSV har finansierat 

insatsen med totalt 7,5 

miljon kronor

LSV:s nettoresultat är 

cirka -4,5 miljoner 

kronor



Vad är nettoresultatet för projektet som helhet?

Total kostnad för 

projektets genomförande 

är 7,5 miljon kronor

Socialtjänstkostnader 

för barn och unga inom 

insatsen har minskat 

med 4 miljoner kronor

på tre års sikt

Projektets totala resultat är 

-3,5 miljoner kronor på 

tre års sikt, som fördelas 

per aktör enligt följande:

+1 miljon för Norrköping

-4,5 miljoner för LSV

Notera att detta nettoresultat ej inkluderar minskade socialtjänstkostnader eller förmodade positiva ekonomiska effekterna 

av stärkta sociala utfall och skolresultat på längre sikt.



Vilka övriga resultat tar LSV med sig från arbetet?

 Möjligheten att erbjuda barn och unga en ny 

social insats som visat sig ha positiva 

utfall

 Ett exempel på att samverkan mellan privata 

och offentliga kan bidra till att lösa komplexa 

samhällsproblem

 Ett första exempel i byggandet av 

en transparent marknad för ekonomiskt 

hållbara utfallsbaserade sociala investeringar

 Ett ökat intresse för, och vilja att investera i, 

utfallsbaserade modeller

• Utfallskontraktet med Norrköping ett viktigt första 

steg för att katalysera en större marknad

• Dagens insikt, intresse och utveckling kring sociala 

investeringar ej möjliga om inte för banbrytande 

satsningar likt Norrköping

• Hur reglerar vi kommande kontrakt: 

Uppföljningsperiod, kostnadsdata och 

jämförelsegrupper är av vikt

• Redo att tillsammans med existerande och nya 

samarbetspartners bygga större strukturer som drar 

på dessa lärdomar



Lärdomar och slutsatser från intermediär

Socialt utfallskontrakt kan bidra till:

• Att nya innovativa insatser kan 

prövas

• Att en insats bibehålls över tid

• Ett starkare utfallsfokus

• Positiva spridningseffekter till 

andra närliggande områden

• En robustare utvärdering

Vid konstruktion av framtida sociala utfallskontrakt är det viktigt 

att komma ihåg att: 

• En längre uppföljningstid är ofta nödvändig

• Även mindre detaljer i urval av jämförelsegrupper kan ha stor 

påverkan

• Utvärdera faktiska kostnader som uppstår i närtid är att föredra, 

även om det gör det svårare att ”räkna hem” en investering

• Uppföljning av sociala utfall är emellertid minst lika viktigt

• Säkerställa en bred förankring hos den offentliga parten (politik 

och tjänstemän)



Pontus Andersson – pontus.andersson@lumell.se

Hugo Mörse – hugo@leksellsocialventures.se

STORT TACK!
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