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Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med sociala
investeringar

STK-2018-1094
Sammanfattning

En social investering är en förebyggande insats som minskar kommunens framtida kostnader
samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs. Kommunstyrelsen har sedan 2012
fattat en rad beslut avseende arbetet med sociala investeringar, både vad gäller sociala
investeringsfonder och utveckling av arbetet med sociala investeringar generellt. En social
investeringspolitik är också en av Malmökommissionens rekommendationer. Det senaste
beslutet, i november 2017, är att avvakta med att ta fram riktlinjer och/eller särskilda
utvecklingsmedel för arbetet till dess att en stärkt organisation är etablerad och dess betydelse
för utvecklingen av ett socialt investeringsperspektiv i Malmö stad kan värderas. Med en
stärkt organisation har stadskontoret både kompetens och resurser att stödja, leda och
samordna gemensamma processer kopplat till området hållbara investeringar på ett mer
ändamålsenligt vis. Den sociala investeringspolitiken genomsyrar redan olika
stadsutvecklingsprocesser och det finns flera exempel. Arbetet med sociala investeringar
ställer krav på olika typer av kompetens och förutsätter en bred samverkan. På samma vis är
ett systematiskt arbete med sociala investeringar ett kommunövergripande utvecklingsarbete
som kräver tid och kompetens kring modellering. En sådan samverkan och systematik
kommer att underlättas i och med att stadskontoret får en ny organisation under 2019 där ett
av målen är att inta en mer framträdande roll för att leda, samordna och stödja
förvaltningarna i bland annat strategiska frågor. Stadskontorets förslag på inriktning i arbetet
med sociala investeringar innebär att i nuläget invänta stadskontorets nya organisation och
därefter fokusera på kompetensuppbyggnad på stadskontoret. För att säkerställa att arbetet
fortsätter utvecklas ska stadskontoret återkomma senast september 2019 med en ny
lägesbeskrivning.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av Lägesbeskrivning för arbetet med
sociala investeringar.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med en ny
lägesbeskrivning senast september 2019.
Beslutsunderlag
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