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Former och riktlinjer för social investeringsfond i Lands-
tinget Blekinge 

 

Bakgrund 
Sociala investeringar handlar om att göra tidiga satsningar med fokus på förebyggande och hälso-
främjande åtgärder som på sikt minskar dels kostnader för samhället, dels mänskligt lidande. Det 
är alltså lönsamt både från samhällets och från individens perspektiv att arbeta med sociala inve-
steringar. Sociala investeringar är också ett sätt att stimulera till att tänka annorlunda, att arbeta 
mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. 
 
Det som kännetecknar idén med sociala investeringar är den tydliga förväntan på kopplingen 
mellan insats/investering och minskade framtida kostnader/vinst. 
 

Syfte 
Landstinget Blekinges sociala investeringsfond har som syfte att gynna en god och jämlik hälsa 
hos befolkningen genom tidiga insatser. Fonden ska stimulera till samverkan och utveckling av 
nya arbetsformer och tankesätt som på sikt ger minskade samhällskostnader. 
 

Utformning 
Den sociala investeringsfonden ska användas för samverkansprojekt mellan verksamheter inom 
Landstinget Blekinge och/eller mellan Landstinget Blekinge och extern part i förebyggande ar-
bete som på sikt kan antas ge minskade kostnader för Landstinget Blekinge alternativt för båda 
parter. Särskilt fokus riktas mot barn och unga. Landstingsstyrelsen fastställer årligen det ekono-
miska utrymmet för den sociala investeringsfonden. 
 
Fonden blir ett viktigt verktyg för Landstinget Blekinges strävan att genom fördjupad samverkan 
med kommunerna i Blekinge och andra aktörer utveckla innovativa arbetssätt. Landstinget Blek-
inge vill investera i förebyggande verksamhet för att minska negativa händelsekedjor och stärka 
de faktorer som stärker individen och främja friskfaktorerna. 
 
Till skillnad från traditionella projektmedel ställs strikta krav på de satsningar som finansieras 
genom fonden på att tydliggöra arbetssätt, förväntad effekt för målgrupp och ekonomiska utfall 
samt genomföra noggrann uppföljning och utvärdering av satsningens effekter. Fonden ska på 
sikt ge minskade samhällskostnader och för att möjliggöra nya sociala investeringar i framtiden så 
har fonden en återföringsmodell. Detta innebär att de medel som beviljas ur fonden också ska 
återföras från de verksamheter i landstinget som får minskade kostnader till följd av satsningarna. 

 

Vem kan ansöka? 
Ansökan kan göras av alla verksamheter inom Landstinget Blekinge. Det är ett krav att samver-
kan ska ske antingen mellan två parter inom landstinget och/eller mellan Landstinget Blekinge 
och extern part (till exempel kommunerna i Blekinge, ideella föreningar, näringsliv och offentliga 
aktörer). Vid samverkan med externa aktörer utgör landstinget alltid ansvarig part. Det krävs 
alltså minst två parter för att en ansökan ska prövas. 
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Medfinansiering 
Medfinansieringens fördelning mellan parterna sker utifrån parternas egen överenskommelse. 
Principerna för fördelning ska redogöras för i ansökan. Medfinansiering från extern part är önsk-
värt. Medfinansieringen kan ske i form av kontantbidrag, arbetstid eller annat som kan prövas 
likvärdigt. 

 

Ansökan 
Verksamhetschef eller motsvarande inom Landstinget Blekinge och hos samverkande part ska 
tillstyrka satsningen. 
 
Den insats som planeras ska vara av förebyggande karaktär och ansökan ska innehålla en nog-
grann beskrivning av insatsen, förväntat resultat och de resurser som den kräver. Ansökan ska 
också klargöra på vilket sätt man har beräknat den framtida kostnadsminskningen och hur man 
avser att under projektets gång successivt följa och rapportera utvecklingen. 
 
Ansökan ska skickas till landstingsstyrelsen. Bekräftelse på inkommen ansökan skickas ut. Lands-
tingsstyrelsen har som uppgift att säkra en seriös prövning i dialog med de sökande. I prövningen 
ingår att kontakta berörda verksamheter för diskussion. Dialogen syftar till att stödja de sökande 
att hitta fram till en form och ett innehåll för sin satsning som också uppfyller syftet med den 
sociala investeringsfonden. Landstingsstyrelsen förfogar ensam över beslutanderätten.   
 

Ansökan ska innehålla följande: 

 

 Namn på investeringen. 

 Beskrivning av investeringens innehåll. 

 Beskrivning av metod för investeringen och referenser till forskning eller evidensbaserad 
praktik. 

 Den eller de verksamheter i landstinget som är ansvariga och delaktiga i investeringen. 

 Externa parter som är delaktiga i investeringen. 

 Målgrupp för investeringen. 

 Beskrivning av hur målgruppen ska identifieras. 

 Kartläggning av om det sker andra insatser för samma målgrupp. 

 Tidsperiod för investeringen. 

 Kostnad för investeringen fördelat per år under tidsperioden. 

 Redogörelse för vilka olika effekter investeringen förväntas ge för de personer som ingår i 
målgruppen. 

 När de olika effekterna förväntas inträffa. 

 Beskrivning av hur effekterna ska mätas. 

 Vid vilka tidpunkter mätningen ska ske. 

 Beskrivning av på vilket sätt investeringen kommer att bidrar till att parternas totala kost-
nader under en viss period minskar. 

 Redogörelse för i vilka verksamheter kostnadsminskningar förväntas ske på grund av in-
vesteringen. 

 Beräkning av hur mycket parternas totala kostnader förväntas minska. 

 En tidsbestämd återföringsplan och tydligt ange vilken/vilka verksamhet/-er som ansva-
rar för återföringen. 

 Redovisning av eventuell medfinansiering. 
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