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Norrköpings sociala investeringsfond
Det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att investera i
människor. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen
förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster.
Syftet med fonden är att hitta förebyggande arbetsmetoder som
tidigt bryter negativ händelseutveckling hos Norrköpingsbor.
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.
När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala
kostnaderna minskar till följd av investeringen, ska nämndens/
nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp.
Överskottet ska sedan 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 ska utvärderas i
samtliga investeringar. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinsterna kan det bli aktuellt att implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet.

Investeringar
Solid återkomst
• Beviljat: våren 2013
• Belopp: 1,7 miljoner kronor
• Samverkande parter: Unga Kris och
socialkontoret.
• Syfte: Skapa en fungerande modell för
eftervård för placerade unga som har
problem med missbruk och kriminalitet.
Målet är att minska antalet återfall samt
att de unga ska börja arbeta eller studera.
• Metod: Unga KRIS samarbetar med
socialkontoret och bistår med dagligt
kontaktmannaskap, sju dagar i veckan.
• Återföringsperiod: år 2016-2018.
Alla barn i skolan
• Beviljat: december 2011
• Belopp: 11,6 miljoner kronor
• Samverkande parter: socialkontoret och
utbildningskontoret
• Syfte: Minska skolfrånvaron hos samtliga
elever som av oklar anledning inte är närvarande i skolan.
• Metod: Genom att kartlägga orsaker till
skolfrånvaro är det möjligt att bryta negativa mönster i ett tidigt skede.
• Återbetalningsperiod: år 2015-2017.
Servicetrainee - Avslutat
• Beviljat: våren 2012
• Belopp: 4,6 miljoner kronor
• Samverkande parter: arbetsmarknadskontoret, utbildningskontoret, vård- och
omsorgskontoret samt personalkontoret.
• Syfte: Ökat arbetsmarkandsdeltagare
bland personer med ekonomiskt bistånd.
Målet är att 18 av de 30 deltagarna ska
börja arbeta eller studera. Det skulle leda
till ett lägre behov av ekonomiskt bistånd.
Insatsen kommer troligtvis även generera
indirekta effekter på de barn som lever i
dessa familjer i form av ökade möjligheter
att klara sina studier.

• Metod: Insatsen innebär att 30 personer över
26 år som är arbetsföra, aktuella inom ekonomiskt bistånd, företrädesvis från gruppen
barnfamiljer, och behärskar svenska språket
samt något av de stora invandrarspråken
anställs under ett års tid inom kommunal
verksamhet.
• Återbetalningsperiod: år 2013-2015.
Skolfam - Avslutat
• Beviljat: våren 2011
• Belopp: 3,9 miljoner kronor
• Samverkande parter: socialkontoret och
utbildningskontoret.
• Syfte: Främja familjehemsplacerade barns
skolresultat.
• Metod: Individpassning av skolmiljön för
att förbättra förutsättningar för barnens
lärande. Fokus på läs- och skrivförmåga,
matematik samt adaptiva färdigheter.
Projektet har pågått sedan höstterminen
2011 och har visat goda resultat på både
kunskapsinlärning samt psykisk hälsa.
• Återbetalningsperiod: år 2015-2017.
Resurs-, kompetens- och utvecklinscenter för ungdomar och unga vuxna
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Beviljat: våren 2012
• Belopp: 11,7 miljoner kronor.
• Samverkansparter: socialkontoret, utbildningskontoret samt vård- och omsorgskontoret.
• Syfte: Den långsiktiga målsättningen är att
varje ungdom och ung vuxen ska kunna
klara samspelet med sin omgivning och
få en fungerande daglig livssituation med
skolgång, sysselsättning och fritid.
• Metod: Insatsen ska ge målgruppen och
deras familjer ett sammanhållande stöd
från 13 års ålder upp till och med 21/23
års ålder.
• Återbetalningsperiod: år 2016-2018.

Norrköpings kommun.
För dig. För alla. För det goda livet.
I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del
av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är
att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och
verksamheter i vårt område.
Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential
som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur
kreativitet och våra 9 000 medarbetare.
Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende,
näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar
för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor
och möjligheter.
Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på www.norrkoping.se
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