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Utbildningsnämnden

Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och därmed ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka om det finns samarbetspartner för ansökan för 2022.
Ärendet
Helena Thelin (S) och Ulf Rapp (S) föreslår i en motion daterad 2021-03-08 att Utbildningsnämnden
ges i uppdrag att skyndsamt söka sociala investeringsmedel från Västra Götalandsregionen för att
minska problemet med skolfrånvaro i Bollebygds kommun.
Ekonomiska förutsättningar
Sociala investeringsmedel kan medfinansiera max 50 procent av den totala projektkostnaden. Övriga
kostnader ska medfinansieras av projektägaren och de samverkande parterna. Detta betyder att
utbildningsnämnden avsätter själv 50 % av projektkostnaden.
Bedömning
Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra
Götaland 2021–2030 och bidrar till de långsiktiga prioriteringarna Ökad inkludering och Bygga
kompetens. Vidare är sociala investeringsmedel en del av kraftsamlingen Fullföljda studier, som
Bollebygds kommun deltagit i fram till 2020.
Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande
insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända
betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är
regiongemensamt.
Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra
förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan
Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och
förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.
Projektägare kan vara en kommunal eller en regional verksamhet. En part utses som ägare och
ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan är ett krav och innebär att både den regionala och
den kommunala verksamheten deltar i aktiviteter och finansiering. Samverkan med regionala
verksamheter finns men inget uttalat tydligt projektområde.
Ansökan för 2021 pågick fram till 31 augusti.
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Beslutsunderlag
 Motion ansökan om medel för sociala investeringar i skolan, Tjänsteskrivelse 2021-05-07
 Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan, §72, KS 2021/93
 Motion till Bollebygds kommunfullmäktige. Ansökan om medel för sociala investeringar i
skolan, 2021-03-08
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