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Inledning 

Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga 

övergripande satsningar på det sociala området i Sollentuna kommun. Den 

kan också ses som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta 

gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. 

Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig 

ordinarie verksamhet. Fonden ska finansiera enskilda satsningar som i 

normala fall är svåra att finansiera. Det kan handla om nya metoder och 

arbetssätt eller satsningar där resultatet först kan avläsas på längre sikt.  

Sociala investeringar kan innebära: 

 Förstärkning och utveckling av redan pågående verksamhet.  

 Ny verksamhet som utvecklar någon form av spetskomptens. Det 

kan handla om att pröva nya metoder.  

Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla verksamhets-

överskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. Samverkan 

kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta myndigheter, 

kommuner och andra aktörer.  

Syfte 

Den sociala investeringsfonden ska ge möjligheter att arbeta mer 

hälsofrämjande och förebyggande för att öka utsatta gruppers möjligheter 

till ett självständigt liv och egen försörjning.  

På längre sikt ska den sociala investeringsfonden bidra till att minska 

kommunens kostnader.  

Mål 

Målet med den sociala investeringsfonden är att: 

 ge barn och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbete och  

 minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens 

medborgare, oavsett ålder. 

Barn och unga ges möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på 

arbetsmarknaden samt högre livskvalité. Inom ramen för den sociala 

investeringsfonden ska det arbetas fram former för att bryta negativa 

händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta kan ge vinster i form av att 

placeringar av barn och unga undviks. 

De förebyggande insatserna genomförs utifrån ett kommunövergripande 

perspektiv som på sikt ska minska de kommunala kostnaderna och vara 

positiva för den enskilda medborgaren.  
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Följande målområden är prioriterade: 

 Måluppfyllelsen i skolan 

 Förebygga placeringar av barn och unga 

 Förebygga utanförskap och arbetslöshet 

Avsättning till den sociala investeringsfonden 

Beslut om avsättning/uttag ur den sociala investeringsfonden tas upp i 

samband med bokslutet för aktuellt år och beslutas av fullmäktige. 

Avsättningen till fonden kan endast göras om fullmäktiges resultatmål är 

uppfyllt. 

Ansökan ur den sociala investeringsfonden 

Samtliga nämnder i Sollentuna kan ansöka om medel ur den sociala 

investeringsfonden. Ansökan kan även göras gemensamt av två eller flera 

nämnder. 

Ansökan skickas till kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur fonden 

i samband med preliminär budget.  

Det aktuella projektet ska samverka med befintliga satsningar och stämma 

överens med kommunens övergripande mål. 

En ansökan ska innehålla 

 Beskrivning av den åtgärd eller projekt som ansökan avser 

 Tidplan 

 Ekonomisk kalkyl  

 Utredning som visar om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd 

på förväntade socioekonomiska effekter 

Uppföljning och utvärdering 

De nämnder som beviljats medel ur den sociala investeringsfonden ska följa 

upp satsningarna och redovisa detta till kommunstyrelsen.  

Uppföljningarna ska ske i samband med delårsbokslut per den sista augusti 

och vid bokslutet.  

Utvärdering görs när satsningen är avslutad. Utvärdering skickas till 

kommunstyrelsen. I utvärderingen ska framgå vilka ekonomiska, 

verksamhetsmässiga och andra vinster som uppnåtts.  

Tillämpningsanvisningar 

Kommunledningskontoret ska ta fram tillämpningsanvisningar för ansökan, 

uppföljning och utvärdering av sociala investeringar. 


