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Återrapportering av insatser inom sociala investeringsfonden

STK-2018-582
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att inrätta en social investeringsfond i Malmö stad. En
social investering är en förebyggande insats som minskar kommunens framtida kostnader
samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs. En social investeringsfond är ett sätt
att finansiera sociala investeringar. Av de 100 mkr som avsattes till fonden har 26 mkr
betalats ut och ingenting har återbetalats. Beslut i detta ärende avser tre insatser där
arbetsmarknads- och socialnämnden i två fall (Gränsöverskridande team för barn 1-5 år –
Väster, Hela familjen – Öster) skickat slutrapporter och i tre fall (Gränsöverskridande team
för barn 1-5 år – Väster, Hela familjen – Öster, Skolfam – Söder) framfört önskemål om hävt
återbetalningskrav till kommunstyrelsen.
Med detta ärende är samtliga insatser som fått medel från sociala investeringsfonden
avrapporterade.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporterna för Gränsöverskridande teamet och
hela familjen.
2. Kommunstyrelsen upphäver återbetalningskravet för följande insatser som fått medel
från sociala investeringsfonden: Skolfam – Söder, Gränsöverskridande teamet –
Väster och Hela familjen – Öster.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 181008 Återrapportering av insatser inom sociala
investeringsfonden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180621 §268 med Särskilt yttrande
(M+L) och Reservation (SD)
Slutrapport Hela Familjen
Gränsöverskridande teamet
Riktlinjer för Social investeringsfond barn och unga
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08
Ärende: Återrapportering av insatser inom sociala investeringsfonden
Nr: STK-2018-582
2012 beslutade det rödgröna styret att inrätta en social investeringsfond i Malmö stad. Men av högt
ställda ambitioner kom mycket lite att åstadkommas. 2017 beslutade kommunfullmäktige att
upphäva fonden.
I ärendebeskrivningen står inledningsvis att läsa att ”En social investering är en förebyggande insats
som minskar kommunens framtida kostnader samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs.
En social investeringsfond är ett sätt att finansiera sociala investeringar. Det utmärkande för en social
investering är ett systematiskt arbetssätt med behovsanalys, urval av insats och utvärdering.”
Sex år efter att den sociala investeringsfonden inrättades i Malmö stad kan vi konstatera, om än i
bristfällig återrapportering, att de mänskliga och samhälleliga vinsterna är närmast obefintliga i fyra
av fem genomförda projekt. Undantaget projektet, ”Hela familjen”.
Vidare kan man också konstatera att det redan från början funnits stora brister i Malmös stad sätt att
strukturera, administrera och följa upp projektens målsättningar samt dess resultat. Brister som i dag
gör det närmast omöjligt att få till stånd en korrekt uppföljning där resultaten är mätbara.
Det som från det rödgröna styret presenterades som ”ett viktigt steg för att stärka arbetet för att
bygga ett socialt hållbart Malmö” blev ännu en plump i protokollet och malmöborna 26 miljoner
kronor fattigare.

Torbjörn Tegnhammar (M)

