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Arbetet utvecklat tillsammans med kommuner och regioner

http://www.ale.se/invanare/invanare.html
http://www.ale.se/invanare/invanare.html


Stor mängd erfarenheter

• Hundratals satsningar

• Volym ~1 miljard kr
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Läs mer i ESO-

rapport (Med 

framtiden för sig, 

2020:1)

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sociala-investeringar/exempel-pa-sociala-investeringsprojekt/

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2020_1_med_framtiden_for_sig/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sociala-investeringar/exempel-pa-sociala-investeringsprojekt/
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/2020_1_med_framtiden_for_sig/


Aktuella utvecklingsspår

• Den ekonomiska modellen (återföring och öronmärkta medel)

• Koppling till organisationens generella kvalitets-/utvecklingsarbete

• Sociala utfallskontrakt

• Samarbete med civilsamhället
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Utfallskontraktet i 

Botkyrka och 

Örnsköldsvik redovisas i 

början av 2021



Exempel från
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Sociala investeringsmedel i Västra 
Götalandsregionen

Shirin Bartholdsson
Processledare sociala investeringar
shirin.bartholdsson@vgregion.se



Sociala investeringsmedel i Västra 
Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden – årlig utlysning

Sedan 2015 – årlig budget på 30 miljoner

Delfinansiering (50 %)

Samverkanskrav

Pågående investeringar – 17 st

Fullföljda studier



Utlysningsmedel

Stöd i 
genomförande

Handlingsutrymme i 
välfärdsverksamheter

Nya arbetssätt 
utvecklas

Lärande för 
koncernkontoret

Hållbar 
regional 

utveckling

Barn och unga 
lämnar 

grundskolan med 
godkända betyg



Med gemensamma krafter



Bengtsfors - problemanalys

Utrikesfödda elever har i genomsnitt 

‒ lägre poäng i meritvärde

‒ högre frånvaro 

‒ saknar i högre grad behörighet att söka gymnasieskolans nationella 
program

Orsakerna till frånvaro registreras inte

Svårt att motivera vårdnadshavare till utrikesfödda elever att söka stöd 
och hjälp för psykisk ohälsa (i synnerhet i ett tidigt skede). 

Klassföreståndare behöver avlastning



Minimera risken för skolmisslyckande, utanförskap 
och hälsa för utrikesfödda barn 12-16 år!

Lärandematriser

Språkstödjare – handleder på modersmål

Personliga vägledare – samordnar när barnet och 
vårdnadshavare behöver stöd från flera olika instanser 
(vägleder hemmet). 



Effektkedja av föräldrasamverkan





Utvärdering av sex investeringar

Utvärderingen ska leda till ökad kunskap inom tre 
huvudsakliga områden:

Vilka mekanismer som leder till hög skolfrånvaro

Betydelsen av samverkan mellan aktörer för att 
minska skolfrånvaro

Lokala förutsättningars betydelse för att påverka 
skolfrånvaron

Spridningsseminarium 12 maj 
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• Erik Begler, strateg sociala investeringar, Stadsledningskontoret

• Andrea Hormazabal, avdelningschef barn och unga, 

socialtjänsten, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning



Behov av nya arbetssätt för att nå 

målgruppen unga i risk för kriminalitet

o Ärenden som  kriminalitet och missbruk 

utreds i låg utsträckning (17 %) 

samtidigt som de i högre utsträckning 

återkommer genom nya 

orosanmälningar

o Socialtjänsten har få insatser som 

matchar målgruppens behov 



Övergripande mål: Barn och unga lyckas bryta en negativ utveckling efter genomförd 

insats.

Kvantitativa mått: 50 % av barn och unga, aktuella inom socialtjänsten, med kriminellt 

beteende eller missbruk alternativt visar hög risk att utveckla ett kriminellt beteende, 

lyckas bryta sin negativa utveckling. 

Barn och unga tackar ja till insats och fullföljer insatsen. 

Målgrupp: Barn och unga årkurs 4-9, aktuella inom socialtjänst i Hässelby-Vällingby 

stadsdelsförvaltning.

Utfall: Nå signifikanta förändringar genom att stärka 

barns och ungas skyddsfaktorer. Insatser på följande områden:

o Skola – skolnärvaro, studiero, skolsituation

o Fritid – meningsfull fritidssysselsättning och fysisk hälsa

o Familj - Stärka familjerelationer alt. vuxna förebilder

o Hälsa – Psykiska hälsa (fysisk hälsa går under fritid)

Så vill vi stärka vår samhandling 

med civilsamhället



Socialtjänsten  

• Fattar 

beslut om 

insats

• Följer upp 

insatsen
Insatsrådet

• Gemensamt 

ansvar för 

individen

• Följer upp 

insatser 

• Mäter effekt 

Styrgruppen

• Strategiska 

beslut

• Lärande och 

spridning

Upphandlade 

civilsamhällsaktörer

• Fyra 

behovsområden

• En eller flera 

utförare/ individ

Sociala utfallskontrakt 
Socialtjänst i samhandling med civilsamhället
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I samarbete med



FOLKETS 
HUSBY

Faisal Muse, Processledare        

Folkets Husby

Hedvig Wiezell, Verksamhetschef 

Folkets Husby



Introduktion till 
Collective Impact
Ett legitimt och verkningsfullt Collective Impact 
behöver utgå från följande grundläggande principer:

1. Målet är att invånarnas hälsa och 
välbefinnande ska maximeras eftersom det 
ger förutsättningar för ett långsiktigt 
blomstrande närsamhälle, demokratiskt 
deltagande och ekonomisk utveckling.

2. Utgångspunkten är invånarnas behov och 
dessa måste identifieras i en inkluderande och 
transparent process.

3. Behov och lösningar ska förstås med stöd av 
senast tillgängliga kunskap och analyser i 
kombination med områdets erfarenheter,  och 
antaganden måste redovisas med full 
transparens och förankras hos befolkningen.

4. Beslut om att pröva och införa nya lösningar 
måste fattas tvärsektoriellt och konsekvenser 
och effekter följas och redovisas öppet för 
gemensamt lärande.

5.        Långsiktighet präglar aktörernas  
engagemang
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Grundläggande principer för
Husby Collective Impact 
(exempel)
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Förståelsen av strukturer kring 
jämlikhet och social rättvisa

Vi förstår och erkänner effekterna av 
både den historiska och pågående 
strukturella diskriminering och olika 
former av förtryck som präglar 
människors liv. En viktig 
framgångsfaktor för boendes 
välbefinnande är att vi förstår våra 
egna utgångspunkter och är 
självmedvetna och självkritiska i 
våra yrkesroller. Vi tror på att 
adressera och synliggöra ojämlikhet 
och är villiga att förändra och 
anpassa oss genom processen

Tillförlitlighet och transparens

Vi bygger tillit genom öppna 
och transparenta processer som 
respons på invånarnas och 
områdets behov och feedback. 
Våra prioriteringar och 
beslutsprocesser ska vara 
tydliga att följa.

Områdets engagemang i fokus

Områdets lokala expertis, 
agency och engagemang står i 
fokus när det gäller att 
identifiera områdets hälso-
utmaningar och utvecklandet av 
långsiktiga lösningar

Kunskapsbaserad praktik

Vårt arbete baseras på teori, 
forskning och evidensbaserad 
kunskap och statistik i 
kombination med berättelser 
och områdets lokala expertis -
både när vi fattar beslut kring 
satsningar och i själva 
formuleringarna av utmaningar.

Mångfald och inkludering

Vi tror på delaktighet och 
ledarskap som inkluderar många 
olika grupper i lokalsamhället, 
olika typer av livserfarenheter, 
identiteter och sektorer i 
lokalområdet.
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och repetera...
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