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Kf §65    Dnr: KS.2012.226   101  
 
Svar på motion om inrättande av en social investeringsfond i 
Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Amir Horozic (V) har den 25 oktober 2012 lämnat en motion angående 
inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun. 

 
Motionärens yrkanden är 

 
• att förutsättningarna för inrättandet av en social investeringsfond i 

Gislaveds kommun utreds av kommunledningskontoret, 
 

• att erfarenheter inhämtas från kommuner där sociala fonder är i bruk,  
 

• att – om utfallet av utredningen blir positivt – medel avsätts och 
reglemente utarbetas så att fonden kan tas i bruk fr.o.m. 2014. 

 
Motionären anger i rubriken i sin skrivelse syftet med motionen, nämligen att 
förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsrelaterade insatser för 
de barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande 
socialt liv. 
 
Kommunstyrelsen har den 11 december 2012  remitterat motionen till 
kommunstyrelsekontoret för beredning. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett och berett motionen i samarbete med 
kommunens förvaltningar, vilket redovisas i upprättad PM, daterad den 12 
februari 2017. Avseende första yrkandet i motionen har dåvarande 
ekonomichef, november2013, föreslagit att "sociala investeringar" hanteras i 
ordinarie budgetprocess genom konkretiserade mål med redovisning av 
ekonomisk och kvalitativ lönsamhet samt vilka nämnder som berörs. Detta 
med hänvisning till Lagen om kommunal redovisning med tillhörande råd. När 
det gäller andra yrkandet hänvisas till den enkätundersökning som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) gjorde 2014 som sammanfattats i rapporten 
Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från 
en enkätstudie. Denna rapport uppfyller i allt väsentligt motionens yrkande om 
att erfarenheter ska inhämtas från andra kommuner. I och med ovanstående 
kan första och andra yrkandet anses som bifallna och besvarade. 
 
Avseende tredje yrkandet föreslås i PM att yrkandet avslås till följd av 
slutsatsen att det sociala förebyggande arbetet i Gislaveds kommun avseende 
samordning av pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser har 
inriktningen och i allt väsentligt fungerar på ett sådant sätt att det uppfyller de 
krav på sådan långsiktighet som inrättandet av social investeringsfonder skulle 
avses leda till.  

 
Det kan också konstateras att genom inrättandet av rådet för social hållbarhet 
och nytt arbetssätt kring Gislaveds kommuns styrmodell, kommer en löpande 
uppföljning inom området att ske liksom samordning med långsiktighet i 
åtgärder för de målgrupper som motionen särskilt uppmärksammar att beaktas.  
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Kommunstyrelsen har den 3 maj 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun i syfte 
att förstärka och samordna pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser 
för de barn och ungdomar, som riskerar att bli exkluderade från ett fungerande 
socialt liv, daterad den 25 oktober 2012 
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om inrättande av social  
Kommunstyrelsen den 3 maj 2017, § 118 
 
Mats Valsten (V) ersätter Marie Lackenbauer (V) under detta ärende och 
redogör för Amir Horozic (V) motion. 

 
Yrkande 
Mats Valsten (V) gör följande tilläggsyrkande:   
att  medel avsätts och reglemente utarbetas så att sociala investeringar kan 
tas i bruk från 2018-01-01. 
 
Lars-Ove Bengtsson (C) gör följande tilläggsyrkande:  
att  kommunstyrelsen minst en gång en per år till kommunfullmäktige 
rapporterar  hur arbetet med sociala investeringar går i Gislaveds kommun. 

 

Marie Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag 
på Lars-Ove Bengtsson (C) samt Mats Valsten (V) yrkande. 
Lars-Ove Bengtsson (C) yrkar bifall på sitt eget yrkande. 
Margareta Lindgren (S), Anders Gustafsson (SD) och Peter Bruhn (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Fredrik Sveningson (L) och Bengt Petersson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt Lars- Ove Bengtssons (C) tilläggsyrkande.   

 
Inlägg i debatten 

 Erik Anderson (K), Marie Johansson (S), Lars-Ove Bengtsson (C), Margareta 
 Lindgren (S), Fredrik Sveningson (L), Bengt Petersson (C), Mats Valsten (V) 
 och Peter Bruhn (MP) gör inlägg i debatten. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mats Valstens (V) yrkande mot att det ska 
avslås och finner att kommunfullmäktige avslår Mats Valsten (V) yrkande. 

 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningspropostion: 
JA-röst för avslag på  Mats Valstens (V) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Mats Valstens (V) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
43 personer röstar JA 
6 personer röstar NEJ 
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Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Mats Valstens (V) yrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12:30 - 13:30   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Lars-Ove Bengtsson (C) yrkande mot att det 
ska avslås och finner att kommunfullmäktige avslår Lars-Ove Bengtsson (C) 
yrkande. 

 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningspropostion: 
JA-röst för avslag på  Lars-Ove Bengtsson (C) yrkande. 
NEJ-röst för bifall till Lars-Ove Bengtsson (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
31 personer röstar JA 
18 personer röstar NEJ 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars-Ove Bengtsson (C) 
yrkande. 
 

 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att konstatera att motionens båda första yrkanden är besvarade med 

hänvisning till den genomförda beredningen av motionen, som också 
innebär att den begärda utredningen är genomförd,  

 
att avslå motionens tredje yrkande till följd av slutsatsen att det socialt 

förebyggande arbetet i Gislaveds kommun avseende samordning av 
pedagogiska, sociala och arbetsintegrerade insatser har inriktningen och i 
allt väsentligt fungerar på ett sådant sätt att det uppfyller de krav på 
sådan långsiktighet som inrättandet av sociala investeringsfonder skulle 
avses leda till, samt 

 
att konstatera att genom inrättandet av rådet för social hållbarhet och nytt 

arbetssätt kring styrmodellen kommer en löpande uppföljning inom 
området att ske liksom samordning med långsiktighet i åtgärder för de 
målgrupper som motionen särskilt uppmärksammar att beaktas. 
  
 

Expedieras till: 
Marie Lackenbauer 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
 


