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2016-03-31 

Dnr 2016/811 

Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 18 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga 2016/49/1, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga 2016/49/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga 2016/49/3, yttrande från skolnämnden 
Bilaga 2016/49/4, yttrande frän ekonomikontoret 
Bilaga 2016/49/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2016-03-22, § 55 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommun fullmäktige 
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Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala 
kommun 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson(KD) inkom den 18 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun snarast påbörjar 
arbetet med att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. Motionärerna be
skriver den sociala investeringsfonden som en fond där man årligen avsätter medel 
för att bygga upp ett kapital, för att möjliggöra för kommunen att arbeta förebyg
gande och hantera sociala insatser. Syftet med fonden ska vara att hitta förebyg
gande arbetsmetoder, som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Salas barn 
och ungdomar. Motionärerna menar att när effekterna av de sociala investerings
fonderna börjas synas, så kommer de kommunala kostnaderna att minska som en 
följd av de investeringar som gjorts och överskottet kan då öronmärkas och använ
das till nya framtida investeringar. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden, dåvarande bildnings
och lärandenämnden samt till ekonomikontoret. 
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Vård- och omsorgsnämnden uttalade att man kan se det som positivt att kommunen 
tar beslut om att starta en social investeringsfond. En klar och tydlig inriktning på 
vad som ska satsas på och vem som kan tillgodogöra sig pengarna behövs dock. 

Bildnings- och lärandenämnden skriver i sitt yttrande att en social investeringsfond 
kan te sig särskilt angelägen om olika samhälleliga intressen har svårt att samverka, 
exempelvis av budgettekniska skäl. Förvaltningen upplever dock inte att situationen 
är sådan i Sala och påpekar också att det utvecklats förvaltningsövergripande sam
arbetsformer med en tydlig budgetfördelning. Nämnden anser att samarbetsfor
merna kan och bör utvecklas och breddas ytterligare. Man anser dock att det kan 
vara klokt att fortsätta på den inslagna vägen och främja de samarbetsformer och 
arbetsmetoder som redan finns. Nämnden föreslår därför att kommunfullmäktige 
ska avslå motionen. 

Ekonomikontoret skriver i sitt yttrande att införa en investeringsfond innebär att 
man binder kapital för årlig avsättning till investeringsfonden och därmed minskar 
den totala årsramen för politiska beslut. 
För att avsätta pengar till en investeringsfond så måste fonden påvisa ett positivt 
resultat. Hur man mäter att det är fondens insatser som är den bidragande orsaken 
till kostnadsminskning är svårt att avgöra, likaså bevisen på hur stor del av kost
nadsminskningen som denna insats bidragit med och hur stor kostnaden hade blivit 
om man inte satsat på denna investeringsfond. 



Kommunstyrelsen 

Det är möjligt att införa en investeringsfond för att säkerställa att satsningar görs 
inom området, men det är viktigt att framhålla att den årliga beslutsramen för 
kommunens budget kommer att minska. Med investeringsfonden måste man för
utom att göra ett överskott även göra avsättning i eget kapital. Ekonomikontoret 
påpekar att kommunen står inför stora investeringar de kommande åren och priori
teringar behöver göras på vad man vill satsa på. 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomikontoret att fördelarna med införande av en 
social investeringsfond i Sala kommun är begränsade, då den politiska årsramen för 
beslut av kommunens medel kommer att minska och då kommunen står inför stora 
framtida investeringar. 

Min uppfattning är att Sala kommuns nya organisation som infördes den 1 januari 
2015 med en enda förvaltning innebär ökade förutsättningar för samverkan och 
samarbete mellan kommunens olika verksamhetsområden. Detta tillsammans med 
vårt nya arbetssätt med budget och målarbete gör att min uppfattning är att vi inte 
ska införa en social investeringsfond i Sala kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Dnr 2014/890 

VON § 119 Motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens yttrande. Bilaga VON 2014/77 /1-2 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (SJ yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
lltl anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 
m överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Hanke Joneklav (KD) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVAL TNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

Svar på motion angående inrättandet av social investeringsfond i 
Sala kommun 

Eva Axelsson och Håkan Pettersson yrkar i en motion att Sala kommun snarast 
påbörjar arbetet att inrätta en social investeringsfond. 

De menar att en social investeringsfond skulle ge kommunen en möjlighet att 
förebygga och hantera sociala insatser och nämner Norrköpings kommun och 
Linköpings kommun som två goda exempel. 

Syftet med en sådan fond skulle enligt motionärerna vara att hitta förebyggande 
arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos befolkningen i Sala. 

De anser också att när effekterna de sociala investeringsfonderna börjar synas 
kommer de kommunala kostnaderna att minska som en följd av de investeringarna 
som gjorts och överskottet kan då öronmärkas och användas till nya framtida 
investeringar. På så sätt kan investeringsfonden fyllas på och nya sociala 
investeringar göras. 

Förvaltningens svar 

Sociala investeringsfonder innebär i princip att kommuner beslutar sig för att 
investera ekonomiska överskott och kommunala bolagsvinster i en 
investeringsfond. Hur mycket pengar som avsätts och till vad beslutar kommunerna 
om själva. Det kan som exempel nämnas att Umeå kommun som var först i 
Sverige(2010) med detta, fonderade 120 miljoner kronor, fondens inriktning var att 
stötta initiativ och verksamhet som förebygger ekonomisk och social 
marginalisering bland barn och unga. 

Tanken är de satsningar man väljer att finansiera via sociala investeringsfonder på 
sikt ska leda till samhällsekonomiska positiva resultat. Verksamheter och satsningar 
som finansieras på detta sätt ska vara ett komplement till ordinarie verksamhet. 
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DNR 2014/890 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard. och.omsorgsforva ltningen@s ala .se 
www.sala.se 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 

mauro,pllscovaz@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 07 



~SALA r., KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningen kan se det som positivt att kommunen tar beslut om att starta en 
social investerings fond. Men i första hand ligger beslutet hos Kommunfullmäktige 
att besluta om detta. Vidare behövs också en klar och tydlig inriktning på vad som 
ska satsas på och vem som kan tillgodogöra sig av pengarna. 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef/IFA 
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Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

INLEDNING 
Motionärerna yrkar att fullmäktige beslutar att snarast påbörja arbetet med att 
inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

En sådan fond ger kommunen möjlighet att arbeta förebyggande och hantera sociala 
insatser. Konceptet har bland annat prövats i Norrköping och Linköping. 

Utgångspunkten är att hitta de kommuninvånare som löper större risk att hamna i 
utanförskap och ge dem rätt hjälp för att undvika att falla utanför. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/34/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/34/2, motion 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

~ L,Ar ~;{u 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenän1nden 

MISSIV 

Remissvar på motion om att inrätta en social investeringsfond i 
Sala kommun 

INLEDNING 

I (2) 
2014-08-22 

DN R 2014/891 
ÄRENDE 9 

BILAGA BLN 2014/34/1 
BENNY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 23 
september 2014 för diarieföring. 

Ärendet 
Motionärerna yrkar att fullmäktige beslutar att snarast påbörja arbetet med att 
inrätta en social investeringsfond i Sala kommun. 

En sådan fond ger kommunen möjlighet att arbeta förebyggande och hantera sociala 
insatser. Konceptet har bland annat prövats i Norrköping och Linköping. 

Utgångspunkten är att hitta de kommuninvånare som löper större risk att hamna i 
utanförskap och ge dem rätt hjälp för att undvika att falla utanför. 

Övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 
Motionärerna identifierar ett angeläget förhållningssätt där samhället med 
gemensamma krafter, över olika organisatoriska ansvarsområden, behöver 
samverka för att stödja människor som annars riskerar att hamna i utanförskap. 

En social investeringsfond kan te sig särskilt angelägen om olika samhälleliga 
intressen har svårt att samverka, exempelvis av budgettekniska skäl. 

Skolförvaltningen upplever inte att situationen är sådan i Sala. Det förekommer då 
och då diskussioner om ansvarsfördelning och ekonomiskt ansvar för olika insatser. 
Det finns samtidigt en stark anda; att inte låta sådana diskussioner försinka eller på 
annat sätt påverka de insatser som görs för att stödja de enskilda medborgarna. 

Det har också utvecklats förvaltningsövergripande samarbetsformer med en tydlig 
budgetfördelning, exempelvis Skolteamet med socialarbetare i skolan. Det 
finansieras gemensamt av vård- och omsorgs- och bildnings- och lärandenämnden. 
Ett annat sådant exempel är !FAS, som arbetar enligt en systemisk modell med 
intensiva insatser exempelvis hos enskilda familjer. Det arbetssättet har väckt 
uppmärksamhet i hela landet och genererar studiebesök. Det kallas ibland för "Sala
modellen". Förutom olika kommunala förvaltningar samverkar myndigheter som 
landstinget, polisen med flera, i detta projekt. 

Samarbetsformerna kan och bör utvecklas och breddas ytterligare. För närvarande 
kan det vara klokt att fortsätta på den inslagna vägen och främja de 
samarbetsformer och arbetsmetoder som redan finns. Samverkan av detta slag 



Skolförvaltningen 

kräver att tilliten till varandra är stor och stabil. Ett sådant samarbetsklimat är värt 
att värna. Skolförvaltningens bedömning är att vi ytterligare behöver ändra fokus 
från ekonomiskt ansvar och fördelning till att använda våra befintliga resurser på ett 
effektivare sätt - oavsett var pengarna kommer ifrån. Vi ser genom våra redan 
etablerade samverkansformer att ett sådant förhållningssätt ger stora framgångar i 
vårt arbete med medborgare som behöver stöd - och att det i slutänden även ger 
alla parter en bättre ekonomi. 

En social investeringsfond är en ekonomisk inrättning. Medlen måste tas från 
befintliga ramar. Även om intentionerna med en sådan fond är god, riskerar den att 
åter sätta fokus på "var pengarna skall tas", och därmed störa det känsliga 
samverkansarbetet. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

2 (2) 
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Vård· och omsorgsförvaltnlngen 

Sala kommunfullmäktige lnk. 2014 -08- 0 6 
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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 
farre placering av barn och unga, minskade insatser från den samlade elevhälsan eller flirre 
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 16juni 2014 

Eva Axelsson Håkan Pettersson 
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YTTRANDE 

Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning har gett ekonomikontoret möjlighet att lämna ytt
rande på motion från Kristdemokraterna i Sala om att snarast påbörja arbetet med 
att inrätta social investeringsfond. 

En social investeringsfond är en fond med syfte att finansiera sociala projekt i kom
munen. Fonden innebär satsningar på barn och ungdomar för att bryta negativ hän
delseutveckling och ska leda till positiv långsiktig effekt för individen och för sam
hället. När satsningen i investeringsfonden lett till att kostnaderna minskar, ska 
nämndernas ekonomiska ramar minska med motsvarade belopp. Överskottet ska 
avsättas till nya sociala investeringar i samma fond. Investeringsfonden syftar till att 
vi tar kostnader idag för att motverka en högre kostnad i framtiden. 

EKONOMIKONTORETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET 
Att införa investeringsfond innebär att man binder kapital för årlig avsättning till 
investeringsfonden och därmed minskar den totala årsramen för poli tiska beslut. 

För att avsätta pengar till en investeringsfond så måste fonden påvisa ett positivt 
resultat. Hur man mäter att det är fondens insatser som är den bidragande orsaken 
till kostnadsminskning är svårt att avgöra, likaså bevisen på hur stor del av kost
nadsminskning som denna insats bidragit med och hur stor kostnaden hade blivit 
om man inte satsat på denna investeringsfond. 

Det är möjligt att införa investeringsfond för att säkerställa att satsningar görs inom 
området. Men det är av vikt att påpeka att den årliga beslutsramen för kommunens 
budget kommer att minska. Med investeringsfonden så måste man förutom att göra 
ett överskott även göra avsättning i eget kapital. Kommunen står inför stora investe
ringar de kommande åren och prioriteringar behöver göras på vad man vill satsa på. 

Det kan finnas andra sätt än en investeringsfond för att arbeta med kostnadsminsk
ningar och långsiktig positiv effekt för individer och samhälle. Detta behöver i så fall 
utredas. 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomikontoret fördelarna med införande av inve
steringsfond i Sala kommun som begränsade, då den politiska årsramen för beslut 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora To rget 1 
Växel: 0224· 74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

M årten Dignell 
Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 
Marten.Dignell@sala.se 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

av kommunens medel kommer att minska och då kommunen står inför stora fram
tida investeringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
om att införa social investeringsfond. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGEN 
Ekonomikontoret 

Mårten Dignell 
ekonomichef 
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Sala kommunfullmäktige 

Inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

lnk. 2016 -03- 1 6 

De flesta barn får en god uppväxt, medan en del barn inte får det stöd de behöver för att kunna 
leva ett gott liv. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering. 

Det är viktigt att ha en helhetssyn där resurser fl yttas 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. En social investeringsfond betyder att man årligen avsätter medel 
för att bygga upp ett kapital som möjliggör för kommunen att arbeta förebyggande och 
hantera sociala insatser. 

Syftet med fonden är att hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ 
händelseutveckling hos Salas barn och ungdomar. 

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

För den enskilda människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen 
försö1jning. Ett bättre liv, helt enkelt. 

Norrköpings och Linköpings kommuner har redan prövat konceptet. 

När effekterna av investeringen bö1jar synas 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 samtl iga 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 påbö1ja arbetet med att inrätta en social investeringsfond i Sala kommun 

Sala den 18 juni 20 14 

~~ 
Eva Axelsson 

·2· ~ 
~ an Pettersson 


