
Sala kommunfullmäktige 

Inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

En social investeringsfond ger kommunen en möjlighet att arbeta förebyggande och hantera 
sociala insatser. Norrköpings och Linköpings kommuner har redan prövat konceptet. Det 
handlar om att investera i människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig 
framtidsinvestering. Med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att 
se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.. 

De flesta barn får en god uppväxt, medan en del barn inte får det stöd de behöver för att kunna 
leva ett gott liv. Det är viktigt att ha en helhetssyn där resurser flyttas från en mer kostsam 
framtid till de tidiga åren i en ung människas liv. Ju tidigare insatser sätts in desto lättare är 
det att hjälpa barn att få en god chans i samhället. 

Syftet med fonden är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ 
händelseutveckling hos Salaborna. Utgångspunkten är alltså att hitta de kommuninvånare som 
löper större risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt hjälp för att undvika att falla 
utanför.  

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som 
färre placering av barn och unga, minskade insatser från den samlade elevhälsan eller färre 
utredningar av skolpsykolog.  

För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen 
försörjning. Ett bättre liv, helt enkelt.  

Att årligen avsätta medel för att bygga upp en fond kan vara en god början. 

När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd 
av investeringen kan överskottet markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för 
framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya 
sociala investeringar kan göras.  

Både de ekonomiska och mänskliga vinsterna kan utvärderas i samtliga investeringar. När 
man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster kan det bli aktuellt att 
implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet. 

Kristdemokraterna i Sala  

yrkar att kommunfullmäktige beslutar  

Att snarast påbörja arbetet med att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun 

Sala den 16 juni 2014 

 

Eva Axelsson  Håkan Pettersson 


