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Birgitta Augustsson är drivande i arbetet med sociala investeringar i kommunen. 

ALE. Att tidigt satsa 
på barn och unga kan 
förhindra utanförskap 
senare i livet. 

Det kan dessutom 
innebära stora ekono-
miska besparingar för 
samhället. 

Ale kommuns arbete 
med sociala investering-
ar ligger i framkant – 
alla omfattande föränd-
ringar tar dock tid. 

Sociala investeringar är ett 
sätt att arbeta med insatser i 
tidig ålder hos barn och unga 
för att förhindra utanförskap 
senare i livet. Ale kommun 
har arbetat med detta sedan 
2010. Fokuseringen har le-
gat i att förbättra skolresul-
taten och det psykiska välbe-
finnandet. 

– Lyckas man inte i skolan 
är det väldigt lätt att hamna i 
utanförskap senare i livet, sä-
ger Birgitta Augustsson, ut-
vecklingsansvarig för sociala 
investeringar i Ale kommun.

Genom att titta på de 
insatser som redan görs i 
kommunen och gemensamt 
hitta samarbetsformer mel-
lan olika myndigheter som 
kommun, skola och vård, är 
tanken att man ska utveckla 
ett nytt styrsystem.  

– Arbetet handlar i grund 
och botten om att förändra 
befintliga system och utfor-
ma nya metoder, anpassade 
efter dagens samhälle. Tidi-

gare system kan inte längre 
tillgodose dagens behov, sä-
ger Birgitta Augustsson. 

För att ett nytt system ska 
fungera krävs en ekonomisk 
modell, en politisk enighet 
och en klar bild om vad det 
är man vill förbättra. 

– Ale kommuns erfaren-
heter är dessutom att en tyd-
lig organisation för arbetet 
och en genomtänkt modell 
för ledning och styrning 
är framgångsfaktorer. Det 
kräver också mod att våga 
utmana den befintliga or-
ganisationen, säger Birgitta 
Augustsson. 

I Ale kommun är man 

en bra bit på väg, men att 
utveckla och förändra ett 
styrsystem tar tid. Det kan i 
nuläget därför inte sägas när 
man kan mäta effekten av so-
ciala investeringar. 

– Först måste vi hitta 
verktyg och instrument för 
att veta om våra insatser blir 
vad vi önskar att de ska bli, 
säger Birgitta Augustsson. 

Bilden av vad man vill 
åstadkomma med arbetet är 
dock tydlig. Syftet med soci-
ala investeringar är att det på 
sikt ska ge ekonomiska be-
sparingar för samhället och 
inte minst få människor att 
må bättre. 

– Vi vill göra det lätt att 
leva i Ale och att unga ska 
känna att de har möjlighet 
att påverka sina liv, säger 
Birgitta Augustsson.

Star for Life
Ett exempel på en god so-
cial investering är projektet 
Star for Life. En idé som har 
sitt ursprung i Sydafrika och 
handlar om att stärka ungas 
självkänsla för att kunna för-
verkliga sina drömmar. Idag 
är Bohusskolan en av tre 
svenska skolor där Star for 
Life praktiseras. Tanken är 
att alla kommunens skolor så 
småningom ska arbeta efter 

projektets koncept.
– I Ale kommun har vi va-

rit med och arbetet fram den 
svenska modellen av projek-
tet, vilket vi är mycket stolta 
över, säger Birgitta Augusts-
son. 

Arbetet med Star for Life 
är ett bevis på att utvecklan-
det av sociala investeringar 
går i rätt riktning. Birgitta 
Augustsson betonar ännu en 
gång svårigheterna med att 
förändra ett rådande system. 

– Det finns inga genvägar 
eller snabba lösningar. Allt 
som ska göras från grunden 
tar tid.
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Sociala investeringar kräver tid


