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Utvärderingen genomfördes från september 2014 till januari 2015. 

Medverkande parter är: 

 

 

Disa Edvall Malm filosofie doktor i Socialt arbete, auktoriserad socionom och utbildad 
verksamhetshandledare med mångårig erfarenhet av praktiskt socialt arbete med barn ungdomar och 
deras föräldrar. Driver företaget AB Samverkat som erbjuder forskning, utbildning och utvecklingsarbete 
för kommuners arbete med barn och ungdomar. För denna utvärdering är hon huvudansvarig och svarar 
för samordning, datainsamling och den kvalitativa utvärderingsdelen.  

 

 

Ida Bodén är filosofie doktor i Kirurgi med inriktning på dataanalysmetoder. Driver företaget Ivida AB 
där hon hjälper företag och organisationer med kvantitativ analys av olika typer av data. I detta 
utvärderingsarbete står hon för datainsamling samt den kvantitativa utvärderingsdelen. 

 

Björn Blom professor i Socialt arbete, Umeå Universitet, har bidragit med ett avgränsat metodstöd i 
utvärderingen.  

 

Ulla Näsman, Karin Mattison, Görel Crona och Helen Otterström har från Sundsvalls kommun utgjort 
en samordnings- och arbetsgrupp för utvärderingen.  
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Förord 
 

I och med Sundsvalls kommuns satsning på FATI ligger kommunen långt före många andra kommuner 
när det gäller förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar. Tidiga insatser bygger på 
förmågan och viljan att gemensamt och långsiktigt samordna insatserna. Sveriges kommuner och 
landsting menar att det krävs modiga politiker och kloka tjänstemän för att lyckas med det.  

Under utvärderingen hösten 2014 kan vi konstatera att Sundsvall har modiga politiker och kloka 
tjänstemän. Politiker som tidigt tagit gemensamma beslut och hållit fast vid dessa. Tjänstemän som ser 
det gemensamma uppdraget och jobbar med det.  

Sundsvalls arbete med FATI har enligt vår uppfattning strukturen av en social investering och ger 
kommunen värdefulla erfarenheter av att hantera sociala investeringsmedel i framtiden.  

Utan aktörer som skriver ansökningar och vill driva projekt skulle inte ett enda projekt blivit av. Till FATI 
har 148 ansökningar inkommit. Vilket bara det uppvisar ett imponerande engagemang för att kunna 
förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. 

Vi vill tacka alla deltagare i utvärderingen och önska Sundsvall lycka till med det fortsatta FATI-arbetet.  

Ett speciellt tack till Ulla Näsman, Görel Crona, Karin Mattisson och Helen Otterström; Kultur & Fritid, 
som varit behjälpliga under utvärderingsarbetet. Tack också till trygghetsgruppen och projektledare i 
Ljustadalen samt politiker och tjänstemän som ställt upp för intervjuer. 

 

 

Umeå 2015-02-05 

Disa Edvall Malm  

Ida Bodén 
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Sammanfattning 
Sundsvalls kommun har årligen sedan 2009 avsatt förvaltningsgemensamma medel till FATI, 
Förebyggande Arbete och Tidiga Insatser. Medlen syftar till att skapa trygga och goda 
uppväxtförhållanden för barn och unga. Dessutom också att förstärka och skapa samverkan inom och 
mellan förvaltningar och mellan kommun och externa aktörer. Medlen kan sökas av kommunala 
verksamheter, föreningar och frivilliga organisationer.  

Utvärderingen av FATI pågick från september 2014 till och med januari 2015. Syftet med utvärderingen 
var att analysera och värdera ifall de sociala investeringar, som gjorts inom ramen för FATI, uppnått 
målsättningarna med goda och trygga uppväxtförhållanden samt stimulerat till samverkan. 
Utvärderingen har ett vetenskapligt upplägg och kan ligga till grund för kommunens fortsatta arbete 
med sociala investeringar.  

Både effekter av och processer inom FATI har studerats. För utvärderingens kvantitativa del har befintlig 
data som skulle kunna mäta uppväxtförhållanden kartlagts och beräkningar gjorts. För utvärderingens 
kvalitativa del samlades materialet in genom granskning av kommunens dokument samt intervjuer med 
politiker, tjänstemän och projektledare. Programteori har använts för att lyfta fram underliggande 
antaganden om hur FATI är tänkt att fungera och hur det fungerar.  

Några centrala resultat av utvärderingen är att:  

• FATI-arbetet i Sundsvall inneburit en långsiktig politisk satsning som gett omfattande samverkan 
i bostadsområdena mellan ett starkt föreningsliv, civilsamhället och lokala kommunala aktörer. 

• Sundsvalls kommun har sedan 2009 satsat 27 miljoner i drygt 80 olika projekt.  
• FATI har genom åren har haft stor betydelse för de barn och unga som berörts av medlen. De 

som deltagit har fått: bättre självkänsla, provat olika idrotter, spelat musik, teater och målat, 
samt kunnat delta i aktiviteter efter skolan oberoende av föräldrarnas betalningsförmåga. De 
har fått möjlighet att närma sig olika föreningar och många har blivit förenings aktiva.   

• Som resursutjämningsystem har FATI fungerat på generell nivå mellan bostadsområdena, 
områden med lägst socioekonomiska förutsättningar har fått flest projekt. Däremot behöver 
FATI kompletteras för att fungera resursutjämnande på individnivå.   

• Styrning/organisering, resursfördelning, metodutveckling och utvärdering/uppföljning är 
komponenter som är förutsättningar för att kommuner ska lyckas med sociala investeringar. 
Sundsvalls kommun har genom FATI arbetet utvecklat goda rutiner för dessa komponenter.  
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KAPITEL 1. Bakgrund  
Sundsvalls kommuns satsning på Förebyggande Arbete Tidiga Insatser, FATI är ett samarbete mellan fyra 
förvaltningar och deras nämnder: socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden; kultur- och 
fritidsnämnden; och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI). Det 
övergripande målet är att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar i kommunen. 

FATI har sin grund i en motion till kommunfullmäktige 20041. Motionären menade att Sundsvall hade 
mycket bra förebyggande barn- och ungdomsverksamhet men att de behövde samordnas bättre. 
Insatserna behövdes sättas in tidigare för de barn och unga som bäst behövde det. Tanken var att hitta 
samfinansiering mellan olika förvaltningar och i förläggningen även landstinget.  

Efter ett tjänstemannaförslag 20082 togs 2009 beslut i kommunfullmäktige att avsätta gemensamma 
medel för FATI.3 Insatserna riktades i första hand till barn och ungdom, 0-4 år samt 10-15 år och till 
områdena Granloholm, Skönsberg och Ljustadalen. Sedan 20114 förändrades målgruppen till att gälla 
alla barn och ungdomar i hela Sundsvalls kommun. Stor öppenhet för metodutveckling och 
modellskapande verksamheter har sedan start, 2009, varit avsikten med arbetet. Sundsvalls starka 
föreningsliv och frivilliga organisationer ansågs vara viktiga resurser i arbetet.  

Sundsvalls kommuns satsning på FATI har genom åren prioriterats av samtliga politiska partier. Målet 
med FATI är att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för alla barn och ungdomar i Sundsvalls 
kommun samt att förstärka och skapa ny samverkan inom och mellan förvaltningarna och mellan 
kommunen och externa aktörer.  

Pengar från FATI kan sökas av kommunala verksamheter, civilsamhället och föreningar5. FATI-medlen 
beviljas vid två tillfällen varje år. Kultur-och fritidsförvaltningen administrerar och handlägger FATI.  

1 2004-02-03 Motion om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet.  
2 2008-04-01 ”Kraftsamling för FATI-arbetet – förslag till utvecklingsfond” 
3 KF 2008-06-16 § 375 
4 2011-05-02 Regelverk FATI, förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar. 
5 Sundsvalls kommuns anvisningar för att söka FATI pengar http://www.sundsvall.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-
barn-och-ungdom/Stod-till-barn-och-ungdom/Forebyggande-arbete---tidiga-insatser/Ansok-om-FATI-pengar/ 

REGLER FÖR ATT SÖKA PENGAR FRÅN FATI 

 PENGARNA SKA ANVÄNDAS FÖR ATT SKAPA GODA OCH TRYGGA UPPVÄXTVILLKOR FÖR ALLA BARN OCH 

UNGDOMAR I SUNDSVALLS KOMMUN. 

 KOMMUNALA VERKSAMHETER, FÖRENINGAR OCH FRIVILLIGORGANISATIONER KAN SÖKA PENGAR, INTE 

FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.  

 SAMVERKAN MELLAN MINST TVÅ AKTÖRER ELLER ORGANISATIONER ÄR ETT KRAV. SAMVERKAN KAN SE UT 

PÅ FÖLJANDE SÄTT: 

• MINST TVÅ FÖRENINGAR SOM SAMARBETAR INOM ETT PROJEKT. 
• MINST EN FÖRENING SOM SAMARBETAR MED KOMMUNEN INOM ETT PROJEKT.   
• MINST TVÅ KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR SOM SAMARBETAR MED VARANDRA INOM ETT PROJEKT.  

ALLA PARTER SKA SKRIVA UNDER ANSÖKAN. SISTA ANSÖKNINGSDAG 31 MARS SAMT 30 SEPTEMBER. 
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En beredningsgrupp bestående av tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur & Fritid); barn- 
och utbildningsförvaltningen (BoU); socialförvaltningen samt Förvaltningen för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration (FAVI) gör en bedömning av ansökningarna och lämnar förslag till beslut 
på fördelningen av bidrag. Kommunstyrelsens Plan- och utvecklingsutskott (PLU) fattar beslutet om 
beviljade medel till projekt efter beredningsgruppens förslag.  

Sundsvalls kommun har under åren 2009 – 2014 avsatt sammanlagt 28 miljoner kronor till drygt 80 olika 
projekt av varierande slag och omfattning. Projekten beviljas utifrån lokala bostadsområden och de kan 
handla om demokrati/integration, kultur och fysisk aktivitet. Det allra flesta projekt drivs av olika 
föreningar i samarbete med varandra eller kommunala verksamheter. Exempelvis har FATI-medlen 
finansierat Back 2 Basic (B2B) som är föreningarna GIF Sundsvalls, Sundsvall Dragons och Granlo BKs 
sociala satsning på barn och unga i föreningsvaga bostadsområden6. B2B erbjuder barn och unga 
fritidsaktiviteter efter skolan där de får prova på olika aktiviteter/idrotter gratis. Avsikten är att barnen 
utifrån det egna intresset kan lockas att fortsätta med någon aktivitet och att på så sätt bli 
föreningsaktiva. B2B-verksamheten utvärderades 2012 av en extern utvärderare7.  

Sedan 2011 används FATI-medel också för ett strategiskt trygghetsarbete med fokus på 
samhällsplanering och folkhälsa för alla medborgare i Sundsvall. ”Trygga Sundsvall”8 utgår från 14 lokala 
trygghetsgrupper i bostadsområdena med basen bestående av rektor, polis och fritidsgårdspersonal. Där 
utöver kan gruppen utgöras av andra viktiga aktörer i bostadsområdet exempelvis föreningar, 
bostadsföretag etc. Trygghetsgruppernas verksamhet bygger på aktuella behov i området och kan vara 
exempelvis grannsamverkan, skapande av mötesplatser och nätverksbyggande. Några Trygghetsgrupper 
har de senaste åren ansökt och fått beviljade FATI- medel för att driva projekt. Centralt i Sundsvall finns 
Trygghetsrådet knuten till ”Trygga Sundsvall”. Trygghetsrådet utgörs av bland annat förvaltningschefer, 
polischef och representanter från näringslivet. Uppdraget är att centralt arbeta med långsiktiga och 
strategiska trygghetsfrågor som rör hela kommunen. En utvärdering av ”Trygga Sundsvall” gjordes under 
20149.  

År 2012 destinerades en miljon kronor från FATI-medlen till ett speciellt bostadsområde, Ljustadalen, 
baserat på resultat från en FATI-finansierad områdesanalys som genomförts i området 2011.10  

Utvärderingar av FATI har planerats och genomförts kontinuerlig. En extern utvärdering av de FATI 
satsningarna gjorda under 2009, genomfördes av Kommunförbundet i Västernorrlands forsknings- och 
utvecklingsenhet.11 År 2011 togs beslut om att FATI skulle utvärderas 2014 inför nästa mandatperiod 
och detta är rapporten för den utvärderingen. Parallellt som denna utvärdering pågått, 2014, har en ny 
motion lagts till kommunfullmäktige12 som handlar om inrättande av sociala investeringsmedel i 
kommunen13.  

 

6 Ljustadalen, Nacksta, Skönsberg, Granloholm och Bredsand. 
7 Back 2 Basics En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar. 2012, Bostedt, Göran 
Aude/Mittuniversitetet Sundsvall. 
8 http://www.sundsvall.se/tryggasundsvall 
9 Samverkan i lokalt trygghetsskapande arbete - En kvalitativ utvärdering av de lokala trygghetsgrupperna i 
Sundsvalls kommun. 2014, Fahlgren, David. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen.  
10  Områdesanalys Ljustadalen, 2012 
11 Förebyggande Arbete och Tidiga Insatser (FATI) för barn och unga i Sundsvall. FOU Västernorrland, 2010 
12 Motion angående inrättande av en social investeringsfond. Till kommunfullmäktige. 
13 Begreppet socialinvesteringsfond byttes vid sammanträdet och kom i Sundsvall att benämnas sociala 
investeringsmedel. Inom SKL Sveriges kommuner och landsting används begreppet sociala investeringar.  
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Utvärderingsuppdraget  
Utvärderingen har ett vetenskapligt upplägg och ska leda till utvecklad kunskap om FATI för 
förbättringar av verksamheten och för beslutsunderlag till beslutsfattare.  

Syftet med utvärderingen är att analysera och värdera ifall de sociala investeringar som gjorts inom 
ramen för FATI-medlen har och i så fall hur:  

1. Främjat trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga? 
2. Underlättat och stimulerat samverkan mellan olika verksamheter? 
3. Kan den djupare förståelsen om ovanstående frågor visa på utvecklingspotential för FATI och 

Trygghetsarbetet?  

Utvärderingen undersöker processer och effekter av FATI. Det är också en programteoretisk 
utvärdering. Det innebär att vi undersöker hur det var tänkt att FATI skulle fungera och hur vi 
tillsammans med aktörerna tolkar att det blev. I utvärderingen fokuseras FATI som helhet men för 
djupare förståelse av enskilda projekt har ett bostadsområde - Ljustadalen studerats. Olika 
utvärderingsmetoder har använts: analys av dokument, intervjuer, samt statistiska beskrivningar. 
Genom att inkludera verksamheter i utvärderingsprocessen har början på en lärandeprocess skapas 
bland de som berörs av FATI (Karlsson, 1999).  

Arbetet med utvärderingen genomfördes från första september 2014 och avrapporterades sista januari 
2015. Arbetet omfattade 6 månaders heltidsarbete (kvalitativ utvärderare - fem månader, kvantitativ -
utvärderare en månad). 

 

Introduktion till rapporten 
Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av FATI och ska vara ett underlag för kommunens 
fortsatta arbete med sociala investeringar. Den börjar med att i kapitel 2 förtydliga och fördjupa några 
centrala begrepp samt visa på erfarenheter av sociala investeringar för barn och unga från andra 
kommuner. I kapitel 3 beskrivs hur utvärderingen är genomförd. Kapitel 4 handlar om FATIs framväxt 
och organisering i Sundsvall. Kapitel 5 handlar om Ljustadalen som område och FATIs betydelse där. I 
kapitel 6 presenteras FATI-projekten i Ljustadalen. Kapitel 7 innehåller en resultatpresentation som visar 
om FATI har lett till trygga och goda uppväxtförhållanden och ifall det har lett till ökad samverkan mellan 
olika aktörer. I kapitel 8 dras trådarna ihop och FATI diskuteras utifrån begreppet sociala investeringar. 
Rapporten har också en bilaga (Bilaga 8) där en enklare sammanfattning av utvärderingen finns.  
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KAPITEL 2. Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet består av två delar. Första delen avser att förtydliga och bredda några begrepp som är centrala 
för FATI. Den andra delen handlar om erfarenheter från andra svenska kommuner som jobbat med 
liknade projekt. Kapitlet har ingen ansats att vara någon heltäckande forskningsöversikt utan åsyftar att 
vidga perspektiven för att kunna belysa FATI utifrån exempel från forskning och andra kommuners 
erfarenheter.  

 

Förtydliganden av centrala begrepp  
Nedan följer förtydliganden av olika centrala begrepp. Dessa begrepp kan tolkas olika och för en 
gemensam förståelse beskriver vi här hur vi tolkat begreppen utifrån vår undersökning. 

 

Förebyggande arbete tidiga insatser barn och unga 
Förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga handlar om att göra något innan det vi tror 
ska hända händer. Exempelvis att barn som begår brott kommer att utveckla en vanekriminell livsstil 
som vuxna såvida inte de får stöd av samhället tidigt i uppväxten (Garland, 2010). Det förebyggande 
arbetet inom offentlig sektor har funnits sedan förra sekelskiftet och kommer ursprungligen från 
traditionen att förebygga sjukdomar genom god hygien (Sahlin, 2000).  

Skolans och socialtjänstens förbyggande insatser för barn och unga regleras i deras respektive 
lagstiftningar: Socialtjänstlagen SoL (2001:453) och Skollagen (2010:800). För kultur- och 
fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun är förebyggande arbete för barn och unga inte inskrivna i 
någon lagstiftning. Däremot finns en mycket lång tradition av att arbeta förebyggande med barn och 
ungdomar (Ungdomsstyrelsen, 2008, 2013). Förebyggande arbete och tidiga insatser kan vara generella 
eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att problem 
uppstår eller förvärras (Andershed, Andershed, & Marklund, 2012). Forskare menar att flickor och pojkar 
som riskerar att få svårigheter nu och senare i livet inte har tid att vänta. Det krävs att barnet, och 
problemen, upptäcks i ett tidigt skede eftersom tidig hjälp för dessa flickor och pojkar kan innebära att 
svårigheterna senare i livet blir mer hanterbara för dem själva och för samhället (Andershed m.fl, 2012). 
Tidiga insatser är avgörande för att motverka en negativ utveckling hos barn och unga samt för 
samhället i stort (Socialstyrelsen, 2010). Att inte upptäcka barnet och ge barn stöd i tid innebär förutom 
lidande för barnet självt, och dess nätverk, även stora kostnader för samhället och kommuner i 
framtiden (Nygren, Edvall Malm, Eriksson, & Hammreby, 2015).  

Svenska och internationella forskningsresultat och utvärderingar visar att god hälsa och utbildning hos 
flickor och pojkar är bland de viktigaste skyddsfaktorerna för att må bra och klara sig senare i livet 
(Socialstyrelsen 2013). Det gäller alla barn och unga men är särskilt viktigt för de mest sårbara och 
utsatta flickorna och pojkarna. 

Andra studier visar också att det är viktigt att problemen uppmärksammas tidigt och att insatserna kan 
ges så tidigt som möjligt. Det behövs ansvarstagande och engagemang från såväl offentlig sektor som 
det civila samhället (Socialstyrelsen, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2013).  

 

Barns och ungas uppväxtvillkor  
Det första målet med FATI har, sedan start 2004, varit att stärka barns och ungas uppväxtvillkor eller 
uppväxtförhållanden. De två begreppen ”uppväxtvillkor” och ”uppväxtförhållanden” används tämligen 
synonymt i sammanhang där barn och ungas välfärd diskuteras.  
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Barnkonventionen tar upp barnens rättigheter och Sverige har sagt att alla beslut som rör barn ska vara 
för barnens bästa (Prop, 1989/90). Men vad ingår i uppväxtvillkor? Vi har försökt hitta en enhetlig 
definition för att kunna granska och mäta vad som ingår i FATIs målsättning. En granskning på 
myndigheternas hemsidor visar att de flesta myndigheter har egna, mer eller mindre uttalade 
definitioner på vad som anses vara goda uppväxtförhållanden.14 Rådet för främjandet av kommunala 
analyser (RKA) som ligger under SKL har tagit fram några faktorer som kan mäta förutsättningen för 
barns och ungas goda uppväxtförhållanden. Dessa faktorer är: 1) Trygghet, 2) Bra hälsa, 3) God 
utbildning, och 4) Meningsfull fritid. Att dessa fyra faktorer mäter uppväxtförhållanden på ett relevant 
sätt bekräftas både av SKL15 och RKA16.  

Uppväxtvillkor för barn och unga har en bred ansats. Det kan vara flickor och pojkars fysiska- och 
psykiska hälsa, utbildning, socioekonomiska förutsättningar, resursfördelnings politik etc. Allt efter 
barnets stigande ålder förändras förutsättningarna för det enskilda barnet men också yttre 
förutsättningar så som familj och samhälle genomgår förändringar över tid. Det är många aspekter av 
välfärdssamhället som inkluderas i barns uppväxt, vilka också är föränderliga (Johansson, Lindgren, & 
Hellman, 2013). Dessutom är barnets nätverk, barnets förmåga till samspel och många andra 
förutsättningar högst individuella.  

Flickors och pojkars uppväxtvillkor skiljer sig från varandra på många sätt (Lalander & Johansson, 2007). 
Förskolan och fritidshem, som för övrigt har kommit att bli allt viktigare i barns uppväxt, har ett uppdrag 
att motverka stereotypa könsmönster. Studier visar att flickor ofta bedöms som kompetenta och inte får 
så mycket uppmärksamhet av pedagogerna medan pojkar bedöms som bråkiga och får mera 
uppmärksamhet. Samtidigt visar studier på att barn som är trygga i barngruppen är de som vågar pröva 
nya könsmönster (Johansson m.fl, 2013). Kritik riktas också till forskning om ungdomskulturer som 
framställer att pojkar utvecklar strikt reglerade gängkulturer medan flickor organiserar sitt vardagsliv 
och sina relationer i vänninedyader, vilket enligt andra forskare är bilder som i sig självt bidrar till 
stereotypa könsmönster (Johansson m.fl, 2013). Lalander och Johansson (2007) tar upp att 
beskrivningar av pojkars och flickors helt olika världar håller på att tappa mark till mera nyanserade sätt 
att beskriva olika sociala roller. Flickor har kommit att ta större del av offentligheten. Idrotten är ett 
exempel på arena där flickor erövrar allt större utrymme.  

 

Samverkan 
Det andra målet för FATI är att förstärka och skapa ny samverkan inom och mellan förvaltningarna 
och mellan kommunen och externa aktörer.17 

Forskning om samverkan har kritiserats för att den ofta handlar om organisationers/myndigheters 
formella strukturer och funktioner som förklaringsgrund till organisationernas ”effektivitet”. Kritikerna 
anser att det är själva organiseringen eller handlingarna som sker i organisationen som mera borde ligga 
till grund för forskningen. Barbara Czarniawska (2006) menar att många anställda inte vet hur deras 
organisationsstrukturer ser ut, men ändå utför sina uppgifter utmärkt utan den kunskapen. Vidare kan 
organisationer med ostabila strukturer ha svårare att samverka med andra organisationer och det 
partipolitiska läget i en organisation kan vara avgörande för hur samverkansstrukturer implementeras 
(Abbott, 1995; Hudson, Hardy, Henwood, & Wistow, 1999).  

Samverkan mellan olika samhällsaktörer presenteras ofta som en lösning av olika välfärdsproblem för 
barn och unga enligt både svenska och internationella forskare (Danermark & Kullberg, 1999; Horwath & 

14 Se bilaga 5 länkar till myndigheternas hemsidor 
15 Tomas Bokström, SKL (Personlig kommunikation) 
16 Anders Norrlid, RKA (Personlig kommunikation) 
17 2008-06-16 § 375 KF Mål- och resursplan för 2009 
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Morrison, 2007; Hudson m.fl, 1999; Huxam & Vangen, 2006; Lundgren & Persson, 2003). Eftersom 
fungerande samverkan är svår att uppnå menar många forskare att komplexa välfärdsproblem kan vara 
svåra att lösa med just samverkan (Huxam & Vangen, 2006). Vidare menar forskare att forskningen i 
väldigt liten utsträckning uppmärksammat vad som i praktiken behövs för att samverkan ska fungera. 
Oftast studeras hur de, som praktiskt genomför samverkan, agerar snarare än vad systemet åtar sig vid 
samverkan. Exempelvis – Hur gör samverkan skillnad för barnen? (Hudson m.fl, 1999; Huxam & Vangen, 
2003)  

Huxam och Vangen (2003) anser att det är viktigt att se samverkan, mellan flera parter, som en process 
över tid. Det tar minst två år att få fungerande processer och då har de samverkande parterna investerat 
ordentligt med resurser och gett processen fullt stöd (Huxam & Vangen, 2003). Något enkel lösning för 
hur samverkan ska komma till stånd finns inte. Däremot finns kunskapsstöd om faktorer som kan 
underlätta processen. Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling beskriver 
att samverkan kräver ett tydligt engagemang för processen på alla nivåer. Viktiga verktyg för samverkan 
kan vara gemensamma formella avtal, riktlinjer, handlingsplaner samt kunskap om att arbeta med mål, 
metoder och uppföljning (Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, & Myndighetenförskolutveckling, 2007). 
Samverkan kan ske på individ- grupp- och övergripande samhällsnivå och det är viktigt att vara överens 
om vilken nivå samverkan avser (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Sociala investeringar  
Sociala investeringar är ett sätt att fördela resurser för exempelvis tidiga insatser. Medel avsätts för 
insatser som i framtiden ska leda till minskade kostnader för kommunen och ett bättre liv för den 
enskilde. Det är just nu en stark trend att starta sociala investeringsfonder bland Sveriges kommuner 
(Inovation, 2013). Uppskattningsvis har mellan 50 och 70 kommuner startat eller är på väg att starta 
fonder. De satsas från två miljoner kronor i mindre kommuner till 120 miljoner i större kommuner.  

 

Social investeringsfond används ofta som begrepp för resursfördelningssystemet, där själva begreppet 
fond är problematiskt och ifrågasatt både bland förespråkare och kritiker. Sociala investeringar används 
allt oftare, Sundsvall har valt att beteckna det med Sociala investeringsmedel18 i likhet med FATI-medel.  

Offentlig sektor anses ibland ha ett strategiskt effektivitetsproblem med kortsiktig- och ineffektiv 
resursanvändning utifrån årsbaserad budget. Det kortsiktiga budgetarbete beskrivs som en av orsakerna 
till att effekterna av problem som uppstår blir osynligt för de som fattar besluten. Ingen enskild aktör 
har ansvar för resultatet i ett långsiktigt perspektiv (Inovation, 2013). Med fokus på helhet och 

18 KS-2014-00640-2 Utredning av införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls kommun 

”Det är lite av en trend att starta investeringsfonder och 
det bekymrar mig. Poängen med begreppet sociala 
investeringar är att börja tänka i de här banorna att se 
på insatser i samhället som investeringar och inte som 
kostnader. Sociala investeringsfonder är ju bara en 
teknisk term för att frigöra pengar som man kan 
investera mer långsiktigt.”  
                                Ingvar Nilsson (s.41, Innovation, 2013) 
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långsiktighet kompletterar sociala investeringar traditionellt budgetarbete och ställer krav på samverkan 
över nämnd- och sektorsgränser. Det påverkar såväl ledarskapet som organisationen i de kommuner 
som arbetar med sociala investeringar (Nilsson, 2014). 

Det anses ibland finnas en övertro på att sociala investeringar är lösningen på problem, som framförallt 
flera av Sveriges kommuner står inför, med sviktande befolkningsunderlag och en välfärd som måste 
hitta nya finansieringsmöjligheter (Inovation, 2013). Sveriges kommuner och landsting (SKL) är positiva 
till sociala investeringar men anser också att vissa kommuner har för bråttom med satsningarna. Många 
gånger fattas beslut om en inriktning eller avsatta medel, samtidigt som det finns en osäkerhet om hur 
medlen ska användas. Viktigt är hur man väljer insatser, implementerar dem och sedan kontrollerar om 
insatserna verkligen leder till de resultat man önskat (Bokström, Lindencrona, & Wieselgren, 2014).  

SKL beskriver vidare att detta är processer och strukturer som tar lång tid att etablera, ofta längre än tre 
år. De ser därför ett stort behov av metodstöd hos kommunerna. Sociala investeringar ställer krav på att 
kommunen verkligen utvärderar både effekterna av och processerna för investeringarna. 

Sociala investeringar anses vara en effektivare användning av resurser inom och mellan olika 
tidsperioder. Alternativet är att låta den aktuella driftbudgeten begränsa investeringen. Grundtanken är 
att om en social investering genomförs tidigt så minskar framtida driftskostnader för kommunen. Detta 
medför att de medel som investerades också i praktiken kan återbetalas till den investerande 
organisationen.  

Det är de lokala förutsättningarna som styr möjligheterna med de sociala investeringarna men generellt 
finns två finansieringsmodeller: återföringsmodellen och budgetmodellen. Båda bygger på idén att det 
är mer ekonomiskt att tillskjuta extra resurser i ett tidigt skede. Det som skiljer dessa båda modeller åt 
är kravet på återföring.  

1. Återföringsmodellen avser att vinsterna från de framtida minskade driftskostnaderna kan återföras, 
antingen strikt eller villkorat. Strikt återbetalning innebär att återbetalning ska ske oavsett om 
investeringen fått täckning eller inte. Villkorad återbetalning sker i de fall de verkligen skett 
kostnadsminskningar. Norrköping arbetar efter det sistnämnda och har under 2014 för första gången 
plockat tillbaka medel till fonden (Källbom, 2014). 

2. Budgetmodellen, som bland annat tillämpas i Umeå, har inte den typ av krav på återbetalning som 
återföringsmodellen har. Istället avsätts ett engångsbelopp som är tänkt att fördelas till olika projekt 
under en fördefinierad tidsperiod. När alla resurser är fördelade behövs antingen ett nytt 
engångsbelopp skjutas till eller så avvecklas arbetet med sociala investeringar. Det innebär att den 
ekonomiska kalkylen för framtida kostnadsminskningar kanske inte har så stor betydelse i 
ansökningsförfarandet och projektgenomförandet (Jannesson & Jonsson, 2015). 

Sundsvalls kommun använder budgetmodellen i FATI. Kommunfullmäktige beslutar om respektive 
nämnds avsättning till FATI. De fyra förvaltningarna har, sedan 2009, årligen avsatt en summa pengar 
som år 2014 uppgår till 7 miljoner kronor per år. Hittills har drygt 28 miljoner kronor avsatts.  

 

Erfarenheter från andra kommuner 
Inom ramen för Psynk19 har SKL sedan 2011 gett resurs- och metodstöd till kommunerna Ale, 
Hedemora, Norrköping och Umeå. Psynk-projektet avslutas årsskiftet 2014/2015. Nedan sammanfattas 
dessa fyra kommuners, samt Nynäshamns kommuns, erfarenheter av sociala investeringar. Om ingen 

19 Psykisk hälsa barn och unga www.psynk.se. 
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källa anges är informationen hämtad från Psynks slutkonferens som hölls den 9 december 2014: 
”Stormöte – så summerar vi tema tidiga insatser och sociala investeringar” 20Stockholm.  

Norrköping har satsat 40 miljoner kronor i en fond sedan december 2010 då beslut om fonden togs. Den 
som har en projektidé får idén prövad av kommunens styrgrupp som består av förvaltningschefer. I de 
fall som idén är lämplig för fonden uppmanas idébärarna att gå vidare med en ansökan. Hittills har 
idéprövningarna framför allt kommit från anställda inom kommunen, och några föreningsdrivna idéer 
har inte inkommit. Satsningen har hittills resulterat i fyra godkända projekt: 1. Alla barn i skolan, 2. 
Skolfam, 3. Servicetrainee, och 4. Resurs kompetens- och utvecklingscenter för ungdomar och unga 
vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Norrköping ser utvärderingsprocessen som den stora 
utmaningen. Hittills har två projekt, Alla barn i skolan och Skolfam, utvärderats (Källbom, 2014). 

Umeå är den kommun som satsat mest pengar i landet, 120 miljoner kronor, sedan start 2010. Av dessa 
är 12 miljoner kronor öronmärkta pengar för samverkan mellan föreningsliv och kommunala 
förvaltningar. Redan 2005 beslutade fullmäktige om 10 miljoner kronor för samverkande projekt mellan 
socialtjänst, skola, fritid och kultur. Dessa projekt skulle vara för förebyggande och tidiga insatser för 
barn och unga. Detta arbete drevs under namnet TILDA-satsning, och är det arbete som inspirerade till 
utformningen av Sundsvalls FATI-satsning. TILDA ansågs vara en föregångare till sociala investeringar 
och utvärderades 2008 (Hjelte, 2008).  

För att få medel för ett projekt från Umeås sociala investeringsfond prövas först projektidén i en 
beredningsgrupp bestående av tjänstemän och politiker. Det slutliga beslutet fattas av 
kommunstyrelsens Arbetsutskott (AU). Sedan 2010 har 19 projekt beviljats medel (tre av dem med 
föreningsmedverkan) och av dessa har 13 projekt på ett eller annat sätt drivits vidare. Utvärdering av 
projekten har skett med hjälp av utvärderare från Umeå Universitet. 

Den sociala investeringsfonden i Umeå har inte beviljat några investeringsmedel sedan 2013. Orsakerna 
är, enligt Umeå kommun21, dels underskott i den kommunala budgeten dels att projekten som bedrivs 
inom förvaltningarna tog kompetent personal från den ordinarie basverksamheten vilket gjorde den 
sårbar. Idag, december 2014, vet ingen hur det kommer att se ut i framtiden i Umeå men det troliga är, 
enligt Umeå kommun, att de kommer att gå tillbaka till att jobba enligt TILDA-modellen: det vill säga 
med en liknande struktur som FATI har.  

Ale kommun avsatte, år 2012, 10 miljoner att investera i en social investeringsfond utifrån en 
budgetmodell. I Ale visade det sig svårt att nå enighet för strukturen och genomförande av sociala 
investeringar. Målet i dagsläget, december 2014, är att hitta en budgetmodell och en genomförande 
organisation. Kommunchefen tror att de har en lång resa kvar innan de når det långsiktiga målet att den 
sociala dimensionen ska kunna värderas på samma sätt som ekonomi och ekologi (Järbur, Augustsson, 
Berglund, Örn, & Holgersson, 2014). 

Hedemora beslutade år 2014 att inrätta en kommunal insatsbudget som ger möjligheter till konkreta 
sociala investeringar i storleksordningen 4,5 miljoner kronor. Kommunen är liten och flera verksamheter 
har stora underskott i budgeten så satsningen kommer att fokusera på att stärka samverkan och 
utveckla den ordinarie basverksamheten. Tre områden är identifierade för satsningen: tidig upptäckt, 
verksamhetsgemensam första linje, samt skolnärvaro (Lidholm & Stålgren Patiño, 2014) 

Nynäshamn, som inte ingått i SKLs satsningar, har avsatt åtta miljoner per år sedan 2006 i en gemensam 
folkhälsofond enligt budgetprincipen. Sedan starten har närmare 90 projekt beviljats pengar. Från 
fonden kan föreningar, politiska nämnder och civilsamhället ansöka om medel för att prova på nya idéer 
och fonden har ett bredare folkhälsoperspektiv än att endast beröra barn och unga. Detta till trots har 

20 http://psynk.se/ompsynk/arrangemang/genomfordaarrangemang.1956.html 
21 Stefan Nybom, Samordnare vid Umeå kommun (Personlig kommunikation) 
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många av projekten ändå kommit att beröra just barn och unga. Bland projekten kan nämnas 
föräldrautbildningar som pågått sedan 2007. Här har kommunen gjort kostnadsberäkningar22 som visar 
på besparingar med drygt 10 miljoner kronor: från kostnader på 48 miljoner kronor år 2007 till 
kostnader på 38 miljoner kronor år 2013 (Jatko, 2014). 

Sammanfattningsvis är sociala investeringar en lösning för resursfördelning som möjliggör en gemensam 
finansiering av mycket varierande projekt. Många gånger handlar det om klassiska förebyggande 
arbetsmodeller. Ibland handlar det om uppgifter som förvaltningar ändå har i uppgift att sköta och 
ibland handlar det om alldeles nya initiativ av förebyggande arbete och samverkan. Det finns exempel 
på lösningar där flera kommuner samverkat regionalt, t.ex. Västra Götaland (Gäbe & Henriksson, 2014), 
och exempel på där landsting finns med som en part (Aspegren, Thell, Lindeberg, & Bengtsson, 2014). 
Målgruppen är oftast barn och unga och grundtanken är att verksamheten ska fortgå efter avslutad 
projekttid. Erfarenheterna från andra kommuner, exempelvis Malmö och Trelleborg, visar på svårigheter 
att finna finansiering för en fortsättning samt också på svårigheter att hitta utvärderingsformer för att 
veta hur och om den sociala investeringen verkligen gör skillnad för barn och unga i kommunen (Balkfor, 
Jakobsson, Stenquist, & Wesser, 2014; Johnsson, 2014)  

  

22 Enligt Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs beräkningsmodell Utanförskapets pris. 
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KAPITEL 3. Metoder, datainsamling och analys  
Kapitlet beskriver hur utvärderingen genomfördes, vilka metoder som använts och hur analyserna är 
gjorda. Här diskuteras även utvärderingens tillförlitlighet, etiska frågor och huruvida utvärderingen 
undersökt rätt saker. 

 

Utvärderingsmetoder 
För att nå en bredd och ett djup i utvärderingen av FATI användes olika typer av datainsamlingsmetoder 
(Creswell, 2009). Datainsamlingen har genomförts med kvalitativa metoder såsom intervjuer, läsning av 
dokumentation och fokusgruppintervju samt med kvantitativa metoder såsom insamling, beskrivning, 
analys och beräkningar av statistiska data. Programteori användes för att återskapa vad som var tänkt 
med FATI i vissa delar (Patton, 1987). Fallstudie i ett bostadsområde - Ljustadalen användes för att 
fördjupa kunskapen om FATIs betydelse i de olika bostadsområdena (Merriam, 1994). För att de som 
berörs av utvärderingen ska kunna vara med i processen och skapa analysresultat har en kontinuerlig 
dialog med representanter från Sundsvalls kommun pågått under hela utvärderingsprocessen 
(Andersson, 2013).  

 

Teoribaserad ansats 
Inom utvärderingsforskningen används programteori för att beskriva sambandet mellan aktiviteter och 
tänkta resultat (Andersson, 2009; Blom, Nygren, & Morén, 2011; Karlsson, 1999; Patton, 1987; Rogers, 
2008). Förespråkare av programteori menar att det är otillräckligt att bedöma ett projekts värde bara 
genom att se till ett programs effekter (Chen, 1994). Programteori handlar om att försöka förstå ett 
programs teori och logik av vad som förväntas hända och hur effekter uppstår. Det är underliggande 
antaganden om hur verksamheten är tänkt att fungera och inte hur den fungerar i praktiken som är det 
väsentliga (Vedung, 1998). Många gånger är det otydligt hur ett program är tänkt att fungera då den 
oftast inte i detalj är nedskriven men ändå existerar i någon sorts gemensam föreställning om insatser 
och resultat hos exempelvis politiker och tjänstemän (Sandberg & Faugert, 2012). Genom att 
rekonstruera FATIS programteori tydliggörs vägen från projektidé till förändring.  

 

 
Figur 1) Programteorin för FATI, © AB Samverkat, Disa Edvall Malm 

 

I Figur 1 är en enkel variant av programteori visualiserad (jmf Vedung, 1998). Detta används i 
utvärderingen av FATI för att belysa de enskilda projekten närmare.  

”Inflödet” är de idéer och FATI-medel som tilldelas projekten. ”Omvandling” är processen då tillförda 
medel omvandlas till verksamhet i projektet. ”Slutprestationer” är utflödet, det vill säga de aktiviteter 
som genomförs i projektet. ”Mottagare” är målgruppen, barnen som deltar i projektet. ”Effekter” i flera 
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led är dels det som händer direkt när projektet genomförs och dels det som händer på längre sikt. 
Modellen för FATI presenteras i kapitel 6. 

I vissa frågor i denna utvärdering har även generativa mekanismer i viss mån belysts. Dessa mekanismer 
avser en kombination av krafter så som människors intentioner, motiv och överväganden samt olika 
sociala interaktioner. De sociala mekanismerna möjliggör händelser och kan exempelvis utlösas av 
insatser eller så utlöser mekanismerna insatserna genom aktörerna (Blom & Morén, 2010). Ambitionen 
är att granska vilka mekanismer som kan förklara att vissa insatser bidrar till vissa resultat.  

 

Effektbaserad ansats  
Genom mål- och effektutvärdering kan man fastställa om utfallet av en åtgärd stämmer överens med 
målet, eller önskade effekter, och om utfallet orsakats av insatsen (Sandberg & Faugert, 2012). 
Skillnaden mellan mål och effekter är att mål avser specifika, avsedda, positiva resultat medan effekter 
kan vara både positiva och negativa oavsett om de är förutsedda eller inte. Politiska och administrativa 
mål i offentlig verksamhet är nästan alltid vagt formulerade och ofta orealistiska (Patton, 1987; Vedung, 
1998). Mål i offentlig verksamhet kan därför vara svår att använda som utvärderingsgrund (Sandberg & 
Faugert, 2012). Centralt argument för att göra mål- och effektutvärderingar inom offentlig verksamhet 
är att medborgarna har rätt att få veta om aktiviteter baserade på politiska beslut uppfyller målen.  

För att klargöra eventuella samband mellan FATI-medlen, åtgärder och uppmätta effekter används här 
kvantitativa metoder. Det handlar om att hitta orsakssamband mellan en åtgärd och dess resultat 
exempelvis ”hur FATI-medlen når ut till barnen i Sundsvall” och ”vilken effekt ger detta för barnen”. Det 
vill säga: Har insatsen bidragit till önskade resultat?  

Genom att analysera ett urval av kvantitativa mätetal/faktorer, som finns tillgängliga i kommunens egna 
databaser, kan vi mäta barns uppväxtförhållanden och därmed belysa FATIs betydelse för uppnådda 
resultat.  

 

Fallstudie 
Inom utvärderingsforskningen är fallstudier vanligt förekommande (Merriam, 1994). Då studeras 
grundligt ett fall, eller ett exempel, där resultaten sannolikt kan gälla även för andra liknande fall. 
Fallstudier används exempelvis när bilar ska säkerhets testas genom krockprov. Det räcker inte att köra 
bilarna fram till ett rödljus, bromsa utan krock, och säga att bilen är krocksäker. De måste krocka bilen 
fullt ut för att veta med säkerhet om bilen är säker eller inte. Samtidigt kan inte alla bilar krocktestas. 
Det förutsätts att det som gäller för en bil också gäller för alla bilar. Olika FATI-projekt och olika 
bostadsområden i Sundsvall är inte ”tillverkade i samma bilfabrik” och på så vis jämförbara. Men när 
utvärderingen syftar till att skapa bättre förståelse av den dynamik som ligger bakom ett projekt är 
fallstudiemetoden mycket användbar (Merriam, 1994).  

Vi skulle kunna säga att hela FATI-utvärderingen är upplagd som en fallstudie. Det innebär en helhetlig 
beskrivning och analys av en företeelse (Merriam, 1994; Yin, 1994). Det vill säga: Inget annat liknande 
projekt i en annan kommun studeras och vars resultat jämförs med resultaten från Sundsvalls kommun. 
Fallstudier underlättar arbetet när det är mycket information som ska hanteras. Utvärderingen av 
projekten inom FATI är fallstudiedesignad och ett geografiskt område studeras, nämligen Ljustadalen. 
Området betraktas som en helhet med en egen inre dynamik i utvärderingen.  

Det går inte att välja vilket bostadsområde som helst, som har haft projekt drivna med FATI-medel, till 
en fallstudie. Det är inte säkert att ett resultat från ett område också gäller för ett annat område. 
Genom att kritiskt urskilja ett område där resultaten mest troligt är överförbara till andra områden, just 
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på grund av de förutsättningar som råder i området, kan man använda det specifika området som 
modell. Det bygger på principen att ”om det händer här, kan det med stor sannolikhet även hända på 
andra områden” (Yin, 1994).  

Som exempel på ovanstående princip tar vi en skola med många elever som inte når kunskapsmålen. 
Läxläsning görs obligatoriskt i schemat vilket vid utvärderingen visar på högre resultat. Schemalagd 
läxläsning kan då tänkas öka resultaten på andra skolor som från början ligger högt på kunskapsmålen. 
Men omvänt att den bättre skolan sätter in läxläsning på schemat ökar inte per automatik resultaten om 
de införs i en skola med lägre socioekonomiska förutsättningar. Här kanske ogiltig skolfrånvaro är det 
största problemet och då ökar inte några schemaändringar resultaten. Inom social vetenskap är det känt 
att fallstudieresultat från grupper med sämre ekonomiska och sociala förutsättningar också är 
överförbara på grupper med bättre förutsättningar (Blom, Morén, & Nygren, 2006; Merriam, 1994).  

Utvärderingens urval av geografiskt område är gjort i enlighet med principerna för en kritisk fallstudie 
och Ljustadalen är det område som valdes ut. Matfors, Skönsberg och Ljustadalen ansågs av 
arbetsgruppen var intressantast bland de områdena med FATI-projekt i Sundsvall. Matfors (fem 
beviljade FATI-projekt) diskuterades bland annat för att där finns en relativt låg andel elever som når 
kunskapsmålen samt att där finns återkommande problem bland ungdomarna. Ljustadalen (nio 
beviljade FATI-projekt) har också enligt kommunens statistik en högre andel arbetslösa, boende med 
lägre utbildningsnivå än övriga Sundsvall, en högre andel boende med utländsk bakgrund och antalet 
elever som når kunskapsmålen i skolan är lågt. Skönsberg (tolv beviljade FATI-projekt) har liknande 
förutsättningar som Ljustadalen. Här finns också en hög andel boende med invandrarbakgrund och i 
Skönsberg uppger flera barn och ungdomar att de saknar resurser för fritidsaktiviteter än i andra 
områden23. Valet kom slutligen att stå mellan Skönsberg och Ljustadalen och föll på Ljustadalen utifrån 
den extra miljon kronor från FATI-medel (här kallad FATI-miljonen) som området tilldelades efter 
områdesanalysen24 2011. 

 

Utvärderingens design och analys  
Nedan presenteras hur materialet till utvärderingen samlats in och hur analyserna genomförts. 
Datainsamlingen pågick under september till december 2014 och analyserna fram till och med januari 
2015. Rapporten som har ett vetenskapligt upplägg använder intervju- och textcitat i begränsad 
utsträckning. Vid några fall används ändå citat och det är för att understryka det som beskrivs i texten. 
Citaten har också lyfts fram för läsvänlighetens skull i rapporten. Utvärderingen består av fyra delar vilka 
beskrivs i Figur 2 samt i kommande avsnitt. 

23 LUPP Ungdomsstyrelsen 2012 
24 Områdesanalys Ljustadalen 2012 
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Figur 2) Utvärderingens design 

 

a. Övergripande FATI. En sammantagen utvärdering av satsningen på FATI som social investering 
För att återskapa FATIs övergripande programteori har vi granskat kommunens dokument om FATI och 
intervjuat politiker och tjänstemän.  

Dokumenten som granskats är från tiden mellan 2004 och 2014. Arbetsgruppen vid kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhandahöll dokumenten25. Texterna i projektplaner, verksamhetsbeskrivningar och 
utvärderingar granskades med hjälp av policyanalys (Premfors, 1989). Texterna i de offentliga 
dokumenten refererar ofta till varandra och bildar på så sätt en logisk kedja av påståenden som ger en 
enhetlig bild av vad som var tänkt med FATI över tid, jmf (Fairclough, 1995). Dokumenten lästes och 
analyserades med fokus på FATIs övergripande målsättningar, vilken kontext FATI förväntas finnas i, 
vilka aktörer som är inblandade, vilken typ av problem som FATI förväntas lösa, samt insatser och 
aktiviteter26.  

Halvstrukturerade intervjuer med tre politiker och fyra förvaltningschefer genomfördes per telefon27. 
Intervjufrågorna utarbetades i samråd med arbetsgruppen som också med stöd av utvärderarna gjorde 
urvalet av politiker och förvaltningschefer som tillfrågades. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i 
intervju. Intervjuerna spelades in och skrevs ut av utvärderaren. Frågorna handlade om: 

• FATI och hur de intervjuade uppfattade målsättningen med FATI beskriven år 2009 och 
beskriven år 2011 

• deras uppfattning om goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga i Sundsvall och hur de 
uppfattat att FATI bidragit till detta  

• hur FATI bidragit till samverkan  
• hur de ser på FATI från år 2015 och framåt 

25 Se bilaga 1 Förteckning över analyserade dokument 
26 Se bilaga 2 Intervjuguide och dokumentanalys guide. 
27 Se bilaga 2 Intervjuguide och dokumentanalys guide. 
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Meningskoncentrering användes för att urskilja de teman som diskuterades (Kvale, 1997). Därefter har 
utsagorna jämförts för att urskilja likheter och skillnader i påståendena och på så sätt har en logisk kedja 
av utsagor bildats (Kvale, 1997). Utsagorna fördes in i en matris28 där antaganden om kontexten, 
aktörer, insatser och eftersträvande mål med FATI antecknades (Blom & Morén, 2010). Analyserna från 
dokumenten och intervjuerna i denna del beskriver hur det var tänkt att FATI ska fungera. 
Nästkommande två delar, b och c (se Figur 2), handlar om hur FATI antas fungera i praktiken. Resultaten 
av dokumentgranskningen och intervjuerna presenteras i kapitel 4.  

 

b. Utvärdering av enskilda projekt i Ljustadalen 
På liknande sätt som i del a genomfördes dokumentanalys och intervjuer av de projekt arbetsgruppen, 
med stöd av utvärderarna, valt ut. De projekt som utvärderats är ”Mötesplats Ljustadalen”, Back 2 Basic 
(B2B), FATI-Miljonen och ”Livstidsförändring med dans”.  

Ansökningar, uppföljningsrapporter, beslutsunderlag och slutrapporter granskades genom textanalys 
(Premfors, 1989). Frågor som fokuserats var målsättning, målgrupp, genomförande och samverkande 
aktörer.29 

Fem projektledare tillfrågades om deltagande varav en tackade nej. Halvstrukturerade intervjuer per 
telefon genomfördes, spelades in och skrevs ut av utvärderaren. Frågorna handlade om hur de 
intervjuade uppfattade målsättningen med projektet, hur de uppfattar goda och trygga 
uppväxtförhållanden, hur de uppfattar att projektet bidragit till detta, hur projektet bidragit till 
samverkan och i så fall med vem/vilka samt viktiga erfarenheter av FATI. Meningskoncentrering (Kvale, 
1997) av intervjuerna gjordes där utsagorna jämfördes och fördes in i ovan nämnda matris. Resultaten 
av dokumentgranskning och intervjuer av projekten presenteras i kapitel 5 och 6.  

 

c. Trygghetsarbetet i FATI/Ljustadalen  
För att belysa bostadsområdet och levnadsförhållanden i Ljustadalen intervjuades den lokala 
trygghetsgruppen i en så kallad fokusgrupp. Intervjun var uppdelad i två delar: en del om 
uppväxtförhållandena och FATI i Ljustadalen och en del om trygghetsgruppens arbete i Ljustadalen30. 
Intervjun skrevs ut och analyserades med hjälp av meningskoncentrering.  

Utvärderaren fick en guidad promenad i Ljustadalen för att få en bild av geografiska förutsättningar i 
Ljustadalen. Hur ser skolan ut? Vilka mötesplatser finns? Var ligger till exempel Lördagsvägen? Hur ser 
husen ut där? Bor barnen och ungdomarna i hyreshus eller villor? Finns lekplatser? Var ligger 
mötesplatserna? Information av den typen är viktig för att skapa förståelse för den kontext FATI-
projekten finns inom. Utsagorna från intervjuer med trygghetsgruppen fördes in i matrisen31 under 
avsnittet ”hur det ser ut i Ljustadalen”. 

En preliminär analys av FATIs programteori presenterades vid ett lärandeseminarium den 8:e december 
2014. Med på seminariet var inbjudna politiker, tjänstemän och projektledare. Deltagarnas reflektioner 
av den preliminära analysen användes för vidare analys av materialet.  

 

28 Se bilaga 3 Matrisen. 
29 Se bilaga 2 Intervjuguide och dokumentanalys guide. 
30 Se bilaga 2 Intervjuguide och dokumentanalys guide. 
31 Se bilaga 3 Matrisen 
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d. Resultat av FATI. Mål och effektanalys 
Som tidigare har nämnts i denna rapport har Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit 
fram några faktorer som kan mäta förutsättningen för barns och ungas goda uppväxtförhållanden. Dessa 
faktorer är 1) Trygghet, 2) Bra hälsa, 3) God utbildning, och 4) Meningsfull fritid. Dessa fyra faktorer har 
vi använt för att hitta mätetal för barns och ungas uppväxtförhållanden.  

De olika faktorerna för goda uppväxtförhållanden, utom God utbildning, mäts här med hjälp av de 
självskattade svaren som återfinns i LUPP-undersökningen som genomförts i Sundsvall för årskurs 8 åren 
2006, 2009 samt 201232. Detta gör att de olika faktorerna blir självuppskattade vilket ökar dess relevans 
vid mätning av uppväxtförhållanden (Patton, 1987). En uppväxt kan ju vara mycket god trots att den 
enskilda individen växer upp under fattiga förhållanden utan möjlighet till exempelvis dyra 
fritidssysselsättningar. God utbildning, eller möjligheterna till god utbildning, mäts med hjälp av 
avgångsbetygen från årskurs 9 för de elever som var med och svarade på LUPP-undersökningarna. Ett 
meritvärde33 beräknades utifrån slutbetygen. Avgångsbetygen för eleverna från Ljustadalen erhölls av 
barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall. Meritvärdet för flickor respektive pojkar från hela Sundsvall 
erhölls från Skolverkets databas SIRIS. 

De olika faktorerna analyserades genom att skapa index utifrån svaren där ett (1) ger bästa tänkbara 
svar så som ”Alltid trygg på alla ställen”, ”alltid jättebra hälsotillstånd” och ”det jag vill göra på min fritid 
har jag alltid tillgång till att få göra”, medan noll (0) utgör sämsta tänkbara. Slutbetygen analyserades 
genom att beräkna meritvärdet för slutbetygen. De elever som inte hade 16 angivna bedömningar, eller 
angivna orsaker till varför bedömning ej kunde göras för ett specifikt ämnesbetyg, exkluderades i 
materialet. Olika grupper så som flickor/pojkar, olika år, Ljustadalen/Hela Sundsvall jämförs genom att 
beräkna medelvärde samt standardavvikelse (SD) för de olika grupperna och resultatet plottas i en graf 
(se Figur 6). Där det var möjligt med avseende på gruppernas storlek gjordes Student´s t-test (Kreyszig, 
1970) för att identifiera signifikanta skillnader mellan grupperna (α= 5 %, p<0,05). Inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan några grupper kunde dock identifieras. 

 

Utvärderingens kvalité 
Kvalitén på utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2012) visar på att en utvärdering med god kvalité ska 
vara trovärdig och pålitlig för att tillföra kunskaper och fungera som underlag för olika beslut. De menar 
också att projektet bör knyta en kvalitetssäkrare med erfarenhet av utvärdering och metodstöd till 
utvärderingen (Sandberg & Faugert, 2012). Under hela perioden av FATI-utvärderingen har en 
utomstående kvalitetssäkrare34 konsulterats och varit ett stöd till utvärderingsanasvarig.  

Ett sätt att grunda och validera tolkningar i forskningsutvärderingar är att triangulera forskningsfrågan, 
vilket kan göras genom att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och 
analys (Rubin & Babbie, 2010). Utvärderingars legitimitet och trovärdighet bygger på hur genomlyst och 
trovärdig utvärderingen är. Samma metod för datainsamling och analys ska kunna tillämpas av olika 
personer och ge likvärdiga resultat (Patton, 1987). 

En medveten etisk reflektion genom hela processen innebär en särskild utmaning för utvärderaren. Att 
värna om enskildas integritet, både under forskningsprocessen och hur de framställs i rapporten är av 
största vikt (Vetenskapsrådet, 2005). För att skydda identiteten för både deltagare och enskilda barn har 
vi inte använt oss av namngivna citat. Kvantitativa resultat som baseras på tre eller färre individer är 

32Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras 
erfarenheter och synpunkter http://www.mucf.se/lupp 
33 Meritvärdefotnot: http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-
betyg/meritvardering-1.173894 
34 Professor Björn Blom institutionen för socialt arbete Umeå Universitet.   
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dolda i grafer. Detta har bland annat gjort att vi inte delat upp flickor respektive pojkar i undergrupperna 
”Svensk bakgrund” och ”Utländsk bakgrund”. Med ett större material hade detta dock varit möjligt att 
göra utan att riskera enskilda individers integritet. Det är ändå viktigt att materialet kritiskt analyseras 
med tanke på att utvärderingen ska ge kunskap som kan leda till förbättringar för barn och unga i 
Sundsvall (Kalman & Lövgren, 2012).  

I Ljustadalen är det relativt få barn som svarat på LUPP-undersökningen. Från LUPP används endast 
svaren från de barn som bor inom postkodsområde: 863 34 och som har uppgett detta i 
undersökningsenkäten. Om frågan om postkodsområde är ifylld på fel sätt eller om barnet varit 
frånvarande vid frågetillfället så exkluderas den individen automatiskt från dataunderlaget som slutligen 
analyserats. LUPP-data mäter egentligen inte riktigt bra då det är så få barn som svarat på frågorna från 
år till år. Det blir då svårt att göra relevanta statistiska test för att avgöra om skillnaderna mellan t.ex. 
flickor och pojkar är slumpmässiga eller inte. Vi vet inte heller bortfallet av individer, d.v.s. hur många 
som inte har svarat på frågorna över huvudet taget. Det kan också i framtiden vara svårt att få tag på 
obehandlat LUPP-data beroende på att MUCF35 inte längre kommer att tillhandahålla detta till de 
medverkande kommunerna efter årsskiftet 2014/2015. Eftersom LUPP är helt anonymiserat är det 
omöjligt att koppla svaren till de svarande elevernas respektive betyg och/eller frånvaro. LUPP 
genomförs även bara för åk 8 samt åk 2 på gymnasiet och de barn som deltagit i eller berörts av FATI-
projekten kan också gå i andra årskurser. Kopplingen, som görs i den här rapporten, från LUPP till 
utvärderingen av FATI bör endast användas för att visa en generell bild av hur uppväxtförhållanden i 
Ljustadalen kan synliggöras och mätas. Det är inte en absolut sanning om hur barnen i Ljustadalens 
uppväxt förhåller sig till övriga barns uppväxt i Sundsvall.   

35 Maria Billinger, MUCF, (Personlig kommunikation).  http://www.mucf.se/lupp 
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KAPITEL 4. FATI som helhet 
Kapitlet handlar om FATIs utveckling och organisering. Antalet projekt och kostnaderna för dessa 
beskrivs samt politikers och tjänstemäns uppfattningar om FATI återges.  

 

FATI – framväxt  
Sedan år 2004 när motionen om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet36 lades 
fram har FATI utvecklats och förändrats.  

Måldokumentet togs fram år 200637 med fyra mål: Det goda livet, Kunskap, Samsyn och Ledning. 
Dessa mål var alla kopplade till det övergripande målet: Samordning av förebyggande arbete/tidiga 
insatser. Alla tre38 nämnder som då ingick i FATI-samarbetet ställde sig bakom förslaget och beslut 
att bevilja förslaget togs i Kommunfullmäktige. Ansvariga förvaltningschefer fick ett gemensamt 
uppdrag att kartlägga behovet och föreslå åtgärder. Förvaltningscheferna beskrev att det fanns ett 
starkt behov av stimulansmedel för att främja utvecklingsarbetet och nytänkandet kring det 
förebyggande arbetet med barn och ungdomar. De visade också på behovet att stimulera till 
samverkan med berörda förvaltningar och externa aktörer i form av föreningsliv, frivilliga 
organisationer och andra myndigheter etc.39  

I mål- och resursplanen 2009 som avser åren 2010-2013 beslutade politikerna att avsätta 
gemensamma medel för FATI-arbetet.40 Insatserna skulle i första hand rikta sig till barn och 
ungdom, 0-4 år samt 10-15 år och till områdena Granloholm, Skönsberg och Ljustadalen. År 2011 
förändrades målgruppen till att gälla alla barn och ungdomar i Sundsvalls kommun. Denna 
förändring skedde i samband med att kommunfullmäktige 2011 fick en ny majoritet bestående av de 
borgerliga partierna och miljöpartiet. De nya regelverket som då beslutades gäller fortfarande41. Se 
faktarutan på sida 8. 

 

FATI – målen  
FATI har sedan år 2004 avsett samordning av förebyggande arbete för barn, unga och ibland även 
uttalat för föräldrar eller närstående vuxna. Det genomgående målet har varit att skapa trygga och 
goda uppväxtförhållanden för barn och ungdomar i Sundsvall samt att förstärka och skapa ny 
samverkan inom och mellan förvaltningarna och mellan kommunen och externa aktörer. 

Måldokument som fanns fram till år 2011 angav fyra mål: 

1. Det goda livet: Alla barn och ungdomar i Sundsvall skulle få goda och trygga uppväxtvillkor. FATI-
medlen skulle riktas till åldersgrupperna 0-4 år och 10-15 år i första hand i bostadsområdena 
Granloholm, Skönsberg, och Ljustadalen. 

2. Kunskap: Alla anställda och politiker skulle ha gemensam kunskap om de olika verksamheterna med 
fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.  

36   2004-02-03 Motion om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. 
37 KF 2006-01-30 § 585  
38 Från början vara Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden samt Barn och Utbildningsnämnden med. 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) kom med i ett senare skede.  
39 2008-04-01 Kraftsamling för FATI-arbetet förslag till utvecklingsfond. 
40 KF 2008-06-16 § 375 
41 KF 2011-05-02 § 173. 
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3. Samsyn: Det skulle finnas en samsyn med barnet i centrum i det praktiska arbetet.  

4. Ledning: Det skulle finnas en gemensam ledning både på politisk- och förvaltningsnivå.  

Vart och ett av dessa mål hade också olika målkriterier. Ett exempel från det första målet – Det goda 
livet – var att antalet fall där barn och unga behöver omhändertas skulle minska. Genom god samverkan 
och tidiga insatser skulle på sikt antalet anmälningar till socialtjänsten om misstankar att barn som far 
illa minska. Dessa målkriterier avsågs att följas upp. I samband med den förändrade organiseringen år 
2011 upphävdes dessa mål och kriterier.  

 

FATI – organisering  
Sedan 2009 har Kultur- och fritidsförvaltningen haft ansvaret att administrera och samordna de medel, 
som varit sökbara för FATI-projekten, utifrån ovan beskrivna regelverk. Inledningsvis, fram till 2011, 
beslutade socialnämnden om FATI-medlen efter förslag från en styrgrupp bestående av ordförandena i 
de inblandade nämnderna samt respektive förvaltningschef som var med som adjungerad. 

 

 
Figur 3) Illustration av organisationen runt FATI © Ulla Näsman. PLU=Kommunstyrelsens Plan- och 
utbildningsutskott, KFN=Kultur-och Fritidsnämnden, SN= Socialnämnden, BoU=Barn- och utbildningsförvaltningen, 
FAVI=Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Kultur & Fritid=Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. 

 

År 2011 när organisationen förändrades flyttades beslutsfunktionen till kommunstyrelsens planerings- 
och utvecklingsutskott. Organisationsstrukturen illustreras i figur 3.  
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Ansökningarna administreras av Kultur- och Fritidskontoret som förbereder beredningsgruppens arbete. 
Beredningsgruppen för FATI består av direktörerna från Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten samt FAVI, dessutom samordnaren för trygghetsfrågor, 
folkhälsosamordnaren samt samordnaren för FATI. Beredningsgruppen gör en bedömning av 
ansökningarna och lämnar förslag till beslut på fördelningen av bidrag. Kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsutskott (PLU) fattar beslutet utifrån förslaget vid två tillfällen per år. De gemensamma FATI-
medlen ligger inom socialnämndens budget. 

Från Kultur- och fritidsförvaltningen med ansvar för administration och samordning, har organisationen 
upplevts som komplicerad. I MRP 2013-2014 beslutades att kultur- och fritidsnämnden skulle överta 
ansvar inklusive beslutsmandat för FATI, men så blev det inte. 

 

FATI – ansökningar 
FATI-medel har sedan 2009 kunnat ansökas vid två tillfällen varje år med sista ansökningsdag 31 mars 
och 30 september.  
Beredningsgruppen bedömer projektansökningarna efter: 

• vad ska projektet leda till  
• vilket mål finns för projektet 
• på vilket sätt tänker man arbeta för att åstadkomma detta mål 
• är projektet nyskapande eller finns redan liknande verksamhet 
• hur ser budgeten ut – vilka kostnader söker man bidrag till, vilken egen insats finns medräknad, 

finns några andra externa medfinansiärer 
• hur ska arbetet fortsätta efter projekttiden 

För de projekt som beviljas medel lämnas rapporter till Kultur- och fritidsförvaltningen vid tre tillfällen: 
avstämningsrapport tre månader efter projektstart; lägesrapport 14 dagar före utbetalning av 
projektmedel; och slutrapport i samband med projektets avslut.  

 

Tabell 1) Översikt antal beviljade FATI-projekt per år (2009-2014) 
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt alla år 

Antal inkomna ansökningar:  40 24 26 27 16 15 148 

Beviljade ansökningar: 18 14 9 17 11 10 79 
Dessutom finansierat av FATI: • Områdesanalys Ljustadalen 2012 

• Utvärdering FATI 2009 
• Trygghetsarbetet 
• FATI- miljonen 

 

Sedan år 2009 har sammanlagt 148 projektansökningar har lämnats in. 69 av de inlämnade 
ansökningarna har fått avslag och 79 har beviljats. Några av de ansökningar som fått avslag har prövats 
för föreningsstöd i stället. Alla projekt som beviljades medel har inte genomförts. 

 

26 
 



 

FATI – projekten  

 
Figur 4) Antal beviljade FATI-Projekt per område och kategori 

Figur 4 visar hur FATI projekten i antal fördelats mellan bostadsområdena. Flest projekt har gått centralt 
till Sundsvall. Här handlar det om projekt riktade till boende i hela Sundsvall, exempelvis föräldrastöd 
och feriearbete till ungdomar. Antalet projekt skiljer sig mellan olika bostadsområden. Det kan 
visserligen bero på att områdena är olika stora. Men främsta orsaken är att de var dessa områden som 
prioriterades mellan åren 2009 och 2011. Även efter 2011 har många projektansökningar inkommit från 
dessa områden. Back 2 Basics verksamhet som kontinuerligt pågått i dessa områden utgör runt hälften 
av projekten i Ljustadalen, Nacksta och Skönsberg. 

Projekten som kan ha olika innehåll delas in i olika teman så som demokrati/integration, kultur, 
fysiskaktivitet eller så kan det vara blandat. Ett projekt kan också innefatta mer än ett område. För mera 
information om vilka typer av projekt som bedrivits i respektive bostadsområde se bilaga 6. 

 

FATI – pengarna  

 
Figur 5) Beviljade FATI-medel per område och kategori av projekt. Summor under 100 000 är medberäknade med ej 
etiketterade i grafen. 
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Sammanlagt har Sundsvalls kommun sedan år 2009 satsat 28 miljoner kronor på FATI- projekt. Figur 5 
beskriver fördelningen av pengar mellan bostadsområdena inklusive FATI-miljonen i Ljustadalen. Det är 
Sundsvall centralt som fått mest pengar i olika demokrati/integrationsprojekt, men som beskrivits ovan 
har dessa projekt deltagare från hela Sundsvall. Sammanlagt har det gått mest pengar till 
demokrati/integration tätt följt av B2B.  

Förutom de 28 miljoner kronorna i projekten har FATI också finansierat Områdesanalysen42 i 
Ljustadalen, Trygghetsarbetet, Utvärderingen av FATI 2009, samt Miljonen. För mera information om 
pengar i respektive projekt se bilaga 6.  

 

Hur uppfattar politiker och tjänstemän att FATI bidragit med goda och trygga 
uppväxtvillkor? 
I intervjuerna fick politikerna och tjänstemännen börja med att beskriva sin uppfattning av trygga och 
goda uppväxtvillkor för barn och unga för att sedan koppla det vidare till FATI. Gemensamt för alla 
intervjuade handlar goda och trygga uppväxtvillkor, på en generell nivå, om resursutjämning där alla 
barn och unga ska kunna få växa upp under goda förhållanden, d.v.s. att få självförtroende och möjlighet 
till att förverkliga sina framtidsdrömmar. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att känna trygghet, 
kunna tillgodogöra sig studier, ta del av bra och värdefull fritid samt ha ekonomiska förutsättningar 
oavsett var de bor eller kommer ifrån.  

Generellt beskrivs Sundsvall som en plats med goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga 
samtidigt som det finns bostadsområden och familjer där barn och unga kan ha det svårare än andra 
barn och unga på andra områden och i andra familjer. Här menar både politiker och tjänstemän att FATI 
fyller en viktig funktion att utjämna skillnaderna genom att kompensera bristerna på en generell nivå.  

 

FATI anses ha gett möjlighet att skapa bra miljöer för barn och unga, vilket också i förlängningen ger bra 
miljöer för alla boende. De beviljade FATI-projekten beskrivs som små pusselbitar, att det skapat 
sammanhang, en form av socialisering i projektform i bostadsområdena. Samtidigt är det en 
begränsning att FATI är i projektform. Lyckas man inte hitta någon annan finansieringsform till projektet 
försvinner det efter ett eller två år när FATI-medlen är slut.  

Det är främst de fyra förvaltningarna: Socialförvaltningen; Barn- och utbildningsförvaltningen; Kultur- 
och fritidsförvaltningen; samt Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsfrågor 
(FAVI), som nämns som viktiga aktörer i FATI. Detta för att det finns en tanke att dessa ska delta i 
ansökningarna för olika projekt samt att de är representerade i beredningsgruppen som bereder 
ansökningarna för beslut i kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott. Ändå betyder FATI 
väldigt olika för de olika förvaltningarna när förvaltningsdirektörerna beskriver det. 

42 Områdesanalys Ljustadalen 2012 

”Barnfattigdom - det finns flera barn som inte 
kommer åt aktiviteter alla barn borde få ta del av”. 
                                                                                Politiker 
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Socialförvaltningen beskrivs, de senast åren, som turbulent och inte någon aktiv aktör när det gäller att 
söka FATI-medel. Man har haft fullt upp att sköta basverksamheten. FATI har av dessa anledningar inte 
betytt så mycket för socialförvaltningen. Däremot kan FATI ha haft mera indirekt betydelse för 
socialförvaltningen när barn och unga som tillhör socialtjänstens målgrupp deltagit i olika FATI-projekt.  

Sundsvalls skolor anses fungera bra även om det finns önskemål om att kunskapsmålen för eleverna 
skulle varit högre. De intervjuade menar att skolan varit involverade i olika FATI-projekt, trots att även 
de kan ha haft svårigheter att hitta tid till att skriva ansökningar och bedriva projekten. FATI har gjort 
det möjligt att förverkliga idéer som inte elevpengen normalt täcker.   

FATI har betytt mycket för Kultur- och fritidsförvaltningen då de på ett eller annat sätt varit inblandade i 
de flesta ansökningar och beviljade projekt. Det är genom biblioteken, museet och fritidsgårdarna som 
många av Kultur- och fritidsförvaltningens ansökningar är gjorda.  

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsfrågorna, FAVI, har vuxna och unga 
vuxna som största målgrupp. Förvaltningsdirektören menar att FAVI inte varit med i några ansökningar 
men vid en närmare granskning av ansökningar och beviljade projekt har FAVI varit med i många 
ansökningar. Målgruppen barn och unga är inte FAVIs primära målgrupp. Däremot, ur ett 
integrationsperspektiv, kan medel, som kommer barn och unga till gagn, även stärka hela familjen mera 
indirekt anser förvaltningsdirektören.  

Vid sida om dessa fyra förvaltningar anses Sundsvalls starka föreningsliv vara en viktig aktör i FATI. Det 
stora engagemanget i föreningslivet fyller på olika sätt, enligt de intervjuade, ett stort behov av till 
exempel vuxenförebilder för barn och ungdomar genom de beviljade projekten. 

 

De intervjuade beskriver att barn och unga behöver en aktiv fritid och kulturell stimulans. Erfarenheter 
från Back 2 Basic (B2B) visade att det var alldeles för komplicerat och för dyrt för barn att komma in i 
föreningslivet i synnerhet för socioekonomiskt svaga grupper.  

Man menar att med hjälp av FATI-medlen har det underlättat för barn och unga att komma med i olika 
föreningar. Det nämns exempel på aktiviteter som annars inte skulle ha kommit igång. Vid något enstaka 
tillfälle har FATI-medlen även använts till bidrag för utrustning, poängen är att det ska vara gratis att 
låna utrustning. Annars har det mest handlat om ekonomiska resurser för att få igång projekten 
exempelvis genom anställningar. Ett exempel på FATI-projekt som nämndes återkommande i 
intervjuerna var fotboll för nyanlända flickor som varit framgångsrikt. Här menar de intervjuade att 
projektet ledde till integration i och med att de stora fotbollsklubbarna uppmärksammat flickorna och 
sett dem som möjliga spelare i den egna klubben. Det handlar mycket om att stärka barn och unga i 
projekten, ge dem mål och mening och känsla av betydelse.  

 

”FATI har gett barn möjlighet att få en vettig 
fritidsverksamhet efter skoltid mycket av 
verksamheten har ju varit riktat till fritidsaktiviteter”. 
                                                        Förvaltningsdirektör 
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Hur uppfattar politiker och tjänstemän att FATI bidragit med samverkan?  
De intervjuade är nöjda med den konkreta samverkan som kommit igång mellan föreningsliv och 
kommunen, medan samverkan mellan olika förvaltningarna inte nått så långt som de önskat. Det verkar 
skett en förändring vid de senaste ansökningstillfällena, till exempel har socialtjänsten deltagit vid några 
ansökningar vilket de inte gjorde i samma utsträckning tidigare. Det finns ett uttalat behov inom 
kommunen till samordning när det gäller att främja goda uppväxtförhållanden för barn och unga. 

FATI har stimulerat till lokala initiativ i bostadsområdena. Exempelvis har de lokala trygghetsgrupperna, 
som består av representanter från skola, fritidsgård, polis, socialtjänst och andra lokala aktörer, 
uppmärksammat möjligheten att ansöka om FATI-medel. Detta har skapat möten och samarbeten ute i 
bostadsområdena som också utvecklat trygghetsgruppernas arbete.  FATI-medlen har på så sätt blivit 
viktiga i de geografiska områdena. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver att de breddat sitt kontaktnät i förvaltningen utanför 
skolan genom de projekt som de deltagit i. Det har skapats möten och man har lärt känna varandra 
genom projekten vilket lett till ännu mera samarbete. Tack vare att de lärt känna varandra har 
exempelvis praktikplatser för elever med extra behov kunnat ordnas.  

De intervjuade politikerna och tjänstemännen anser att FATI-medlen möjliggjort möten mellan 
föreningar och förvaltningar. Det har även funnits planer på att andra aktörer, så som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget, också skulle delta i FATI-projekt. Men detta har 
ännu inte kommit till stånd. De kommunala bolagen nämns också men här menar en politiker att det 
delvis varit ett medvetet val på grund av komplexiteten med ytterligare en aktör. Det uttrycks också 
tankar om att många ansökningar innehåller namn på aktörer, som ska ingå i projekten, men att dessa 
kanske bara är namn på papperet och inte kommer att delta i projekten i verkligheten.  

De största FATI-resurserna satsas på B2B-projekten som en av de intervjuade politikerna menar inte 
primärt är en samverkans-verksamhet utan anses vara föreningar som får stöd att genomföra 
föreningsverksamhet. Samtidigt beskrivs FATI-medlen ha ett mera övergripande perspektiv än vad 
exempelvis traditionella föreningsmedel har. Fördelen med FATI är de lösa pengar som finns som är 
öronmärkta för samverkan, att ingen enskild förvaltning eller förening kan knyta medlen till den egna 
verksamheten.  

 

Förvaltningarna beskrivs återkommande i intervjuerna som inaktiva när det gäller att söka FATI-medel. 
En av de intervjuade politikerna tror att det krävs en annan nivå för att kunna dra upp strategier för att 
skapa stabil samverkan över förvaltningsgränserna.  

 

Politiker och tjänstemän om FATI, summering om likheter/skillnader 
FATI beskrivs som ett sätt att genom projektidéer utjämna möjligheten för fler barn och unga att delta i 
aktiviteter främst inom föreningslivet och att det är ett sätt att jobba med frågorna för att hitta 

”Jag hade nog önskat att FATI gett mera samverkan 
framförallt inom triangeln: skola, socialtjänst, kultur 
och fritid”. 
                                                                    Politiker 
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samverkan. Det går att prova idéer, utveckla dem för att sedan permanenta, men det finns svårigheter 
att finna långsiktiga finansiella lösningar just för att permanenta projekten.  

Som tidigare nämnts finns en politisk samstämmighet vad det gäller FATI-medlen och utvärderingen 
visar också att det finns en samstämmighet mellan politiker och tjänstemän i beredningsgruppen kring 
FATI-medlen. De intervjuade pekar på att FATI har stor betydelse för de barn och unga som berörs av 
medlen och man beskriver att det pågår aktiviteter som inte skulle ha skett utan FATI. Det är främst 
föreningslivet som bidragit till flera projekt samtidigt som det finns en tydlig önskan om att fler 
förvaltningar skulle delta i ansökningar och projekten.  

De mest betydande förändringarna anser de intervjuade ha skett på individnivå. ”Sunda levnadsvanor”, 
”socialt samspel”, ”leva ett bra liv” är kriterier som tas med när beredningsgruppen ger förslag på 
beviljade FATI-projekt.  

FATI utgör för många av de intervjuade en mycket liten del av deras vardag i synnerhet för politikerna. 
De efterfrågar en öppen konferens i likhet med en konferens från år 2009 där olika projekt presenterade 
sin verksamhet för nämnden.  

 

Det efterfrågas också ett forum för en kontinuerlig diskussion på detaljnivå av projektet för att skapa 
förtroende för verksamheten utåt i kontakterna. Det anses av både politiker och tjänstemän att det är 
viktigt att den pågående utredningen om sociala investeringsmedel kopplas samman med FATI. Det 
anses också viktigt med transparens och en öppen kanal att diskutera olika frågor som uppstår. Kanske 
utveckla följeforskning för att få en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både FATI och de sociala 
investeringsmedlen.  

FATI-medlen föreslås också kunna utgöra grunden för en referensgrupp med öppna föreläsningar i 
temafrågor för att skapa en levande diskussion om exempelvis jämställdhet, jämlikhet, barn- och 
demokratifrågor etc. En politiker menar också att man behöver jobba mer generellt med jämställdheten 
och jämlikheten i FATI.  

I intervjuerna ställdes också frågan om att de skulle vara intressant i denna utvärdering att se hur 
utfallet blivit för flickor respektive pojkar och även för utlandsfödda flickor och pojkar? Vi tar med frågan 
i utvärderingen för att återkomma senare i rapporten kring detta. 

”Vi fick se vad som det blivit av. Jag var i ett 
bostadsområde då hade man samlat in alla som 
hade haft pengar. Alla redovisade vad de hade fått 
ut av det och då var barn och unga själva med 
berättade”.  
                                                                            Politiker 
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KAPITEL 5. Bakgrund Ljustadalen.  
Här följer en presentation av Ljustadalen som område både kvantitativt (se Tabell 1 och Tabell 2) samt 
hur trygghetsgruppen beskriver barn och ungas uppväxtförhållanden i Ljustadalen. Vi tittar även på 
lokala resultat av FATI-satsningar i Ljustadalen.  

 
Tabell 2) Barn 0-15 år i Ljustadalen och Hela Sundsvall 2013-12-31 
 Ljustadalen (%) Hela Sundsvall (%) 
Andel pojkar 50 51 
Andel flickor 50 49 
Andel utländska medborgare 4 6 
Andel Utrikesfödda 6 6 
Andel födda i Sverige båda föräldrarna födda i Sverige 72 79 
Andel födda i Sverige båda föräldrarna födda utomlands 12 6 
 
 
Tabell 3) Barn 0-15 år efter förälderns förvärvsarbete och utbildningsnivå 2012-12-31 
 Samtliga barn (%) Barn vars föräldrar förvärvsarbetar (%) 
Föräldrarnas utbildningsnivå Ljustadalen Hela Sundsvall Ljustadalen Hela Sundsvall 
Förgymnasial 18 9 10 5 
Gymnasial högst 2 år 17 17 18 16 
Gymnasial mer än 2 år 32 23 35 24 
Eftergymnasial mindre än 3 år 10 15 10 15 
Eftergymnasial minst 3 år 23 35 27 40 
Uppgift saknas 0 1 0 0 
Totalt 100 100 100 100 
 
Barn med utländsk bakgrund eller med en ensamstående förälder är enligt Rädda Barnen (2013) 
faktorer som var för sig ökar risken att leva under knappa förhållanden. Andel barn med båda 
föräldrarna födda utomlands är dubbelt så stor i Ljustadalen jämfört med hela Sundsvall (Tabell 1). Lika 
så är andelen barn med endast förgymnasial utbildning högre i Ljustadalen än i övriga Sundsvall (Tabell 
2).  

Bostadsformerna i Ljustadalen är varierande. Där finns det både villa- och höghusområden med hyres- 
och bostadsrätter samt finns där immigrantlägenheter och socialtjänstlägenheter. Hyreshusen har 
genom åren förvaltas av både allmännyttan och privata aktörer, båda med skiftande engagemang. De 
flesta hus är numer renoverade och hyresvärden har efter renoveringarna ställt högre krav på de 
boende att sköta sina åtaganden som hyresgäster. 

 

Uppväxtförhållandena för barn och unga i Ljustadalen  
När Ljustadalens trygghetsgrupp i november 2014 träffades för en intervju deltog sex representanter: 
två från skolan, två från Ljusta Aktivitet Centrum (LAC), en från polisen och en från kyrkan. Fyra av 
deltagarna bor eller har bott i området. Intervjun var uppdelad i två delar: den första som presenteras 
nedan handlar om uppväxtvillkoren och samverkan i Ljustadalen, den andra delen handlar om 
trygghetsgruppens eventuella behov i framtiden och presenteras längre fram i rapporten (se kapitel 6).  

De intervjuade beskriver uppväxtvillkoren generellt som trygga och bra i Ljustadalen samtidigt som det 
finns ganska många barn med specifika svårigheter. Blandningen av boende berikar både arbetet och 
området då det finns många boenden som engagerar sig i olika frågor. Skolan med bibliotek och 
fritidsgård utgör navet för Ljustadalens olika aktiviteter och är även centralt beläget i Ljustadalen. 
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Ljustadalen präglas på både gott och ont av närheten till Birsta köpcentrum enligt trygghetsgruppen. I 
samband med köpcentrets etablering har den lokala handeln försvunnit och med den en naturlig 
mötesplats för både vuxna och barn. På sommaren har många vuxna och barn numera börjat samlas 
runt den nya Skateboardparken som ligger i anslutning till skolan, fritidsgården och biblioteket.  

 

 

Trygghetsgruppen diskuterar att ”uppväxtmiljö” som begrepp innefattar väldigt mycket och handlar 
även om hur politiker och tjänstemän fördelar resurser mellan skolor och bostadsområden. Ljustadalen 
har under lång tid fått mindre resurser tilldelat än andra bostadsområden. Detta uppmärksammades i 
samband med Områdesanalysen som genomfördes 201143 och som resulterade i FATI-miljonen som 
kommunen satsade i Ljustadalen. 

Skolan, som sedan 2012 saknar högstadium, har lärare som jobbat länge på skolan och som därför 
känner både barn och föräldrar väl. Många barn behöver mycket stöd och för dessa barn finns en extra 
oro hos lärarkåren när barnen numera ska byta skola till åk 7. Förra året gjorde skolan ganska många 
socialtjänstanmälningar i jämförelse med andra skolor. Det kan naturligtvis antingen vara ett resultat av 
att de finns många barn som är i behov av hjälp, eller att skolan verkligen uppmärksammar och tar 
ansvar för de behov de ser hos eleverna.  

Ljusta Aktivitet Centrum, LAC, är ett kooperativ som har funnits i 18 år. LAC bedriver skötsel och 
underhåll på Malandsbadet samt många fastigheter i området. Det är också LAC som driver fritidsgården 
och har bland annat byggt en spontanidrottsplats. Att det inte längre finns något högstadium i området 
avspeglas i minskade besökssiffror för fritidsgården då tonåringar tenderar att på fritiden stanna i det 
område där de går skolan. En tanke som finns hos dem som arbetar på LAC är att den sociala kontrollen 
för Ljustadalens ungdomar minskat när de lämnar området och på så sätt minskar även tryggheten för 
dessa ungdomar.  

Kyrkan, som har lokaler mittemot skolan, bedriver aktiviteter för hemmavarande föräldrar och ser att 
det under de senaste åren flyttat in många småbarnsfamiljer till Ljustadalen. Polisen, arbetar med 
trygghet i Ljustadalen, har ingen lokal i området men försöker ändå vara på plats så mycket som möjligt.  

Samarbetet mellan skolan och LAC är till vissa delar personbundet och har på så sätt varierat genom 
åren. Just nu anses samarbetet fungera mycket bra. Eftersom det många gånger är samma barn som 
berörs av aktiviteterna samordnas verksamheterna så långt det är möjligt. Till exempel lånas personal 
och lokaler mellan skolan och LAC. Känslan som beskrivs är att man försöker lösa uppkomna problem 
tillsammans. En del av trygghetsgruppens deltagare är helt nya i gruppen även om de arbetat eller bott i 
området länge. Gruppens gemensamma erfarenhet av FATI-medel är därför begränsat till det pågående 
projektet ”Ljust i Ljustadalen”44.  

Det var främst LAC och skolan som stod för både initiativ och ansökan till ”Ljust i Ljustadalen”. Skolan 
har avsatt 10 % av en tjänst för att jobba med projektet. Mycket av det som ingår i ”Ljust i Ljustadalen” 

43 Områdesanalys i Ljustadalen 2012 
44 Projektet ”Ljust i Ljustadalen” är inte avslutat och ingår inte i utvärderingen men kan ändå utgöra en grund för 
gruppens gemensamma erfarenheter av FATI (författarens anmärkning). 

”Det är helt fantastiskt de har nära till skogen, de 
har nära till idrotten de har nära till varandra”. 
                                                            Trygghetsgruppen 
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finns redan inom skolans regi så som lokaler, personal och material. Skolans rektor anser att det är 
viktigt med bra fritidsaktiviteter för att nå goda kunskapsresultat i skolan. FATI-medlen möjliggjorde 
anställning av en projektledare. För att projektet ska få fäste och drivas vidare menar de ansvariga att 
skolan och fritidsgården tillsammans behöver söka efter alternativa finansieringsmöjligheter, vilket de 
redan gör. ”Ljust i Ljustadalen” består av många olika verksamheter som erbjuds eleverna efter skolans 
slut. Det blev inte beviljat någon idrottslig verksamhet då Back 2 Basic (B2B) finns i LACs och skolans 
lokaler, detta har då utvecklat samarbetet med B2B och man lånar personal och har god insikt i 
varandras verksamheter. 

 

Starten på ”Ljust i Ljustadalen” beskrivs som häftig. Alla barn fick prova på alla olika aktiviteterna och 
skrev upp sig på den aktivitet som de sedan ville delta i. Det är långt ifrån alla barn som är inskrivna på 
fritidshem efter skolan vilket exempelvis kan bero på kostnaden för föräldrarna samt och att barnen 
upplever det tråkigt på fritidshemmet. En viktig grundförutsättning i ”Ljust i Ljustadalen” är att alla barn 
erbjuds aktiviteten, oavsett om barnens föräldrar saknar möjlighet att hjälpa barnen till någon övrig 
fritidsaktivitet eller inte.  

Med FATI-medel ges möjlighet att prova olika projektidéer och när projekten tar slut menar 
trygghetsgruppen att det är viktigt att utvärdera dem och hitta finansieringsformer för de projekt som 
fallit väl ut. Om projektet bara kan leva tills pengarna tar slut anser man sig inte ha uppnått de man vill 
göra med projektet.  

 

FATI satsningen i Ljustadalen 
FATI som handlar om förebyggande arbete och tidiga insatser är viktigt för barnen i Ljustadalen enligt 
trygghetsgruppen. De diskuterar att det borde finnas öronmärkta pengar från Sundsvalls kommun för 
att slippa förfarandet med ansökningar som det sedan kanske inte blir något av. Pengar som går direkt 
ut till området och till projekt där. Med en stabil budget för FATI knutet till området skulle det gå att 
jobba mera långsiktigt enligt trygghetsgruppen.  

 

I Ljustadalen har det bedrivits en del projekt som finansierats av FATI-medel (se Kapitel 6). Många av 
projekten har berikat området enligt trygghetsgruppen. Men ibland har det pågått projekt i området 
som deltagare i trygghetsgruppen aldrig veta om och det kan också ha varit likande projekt som 

”Vi trodde så mycket på detta projekt så vi hade 
redan planerat upp allt innan beslutet kom och sa -
får vi inga pengar så gör vi detta i alla fall”.  
                                                             Trygghetsgruppen 

”Det behövs förebyggande arbete för dessa barn, det 
är alldeles nödvändigt”.  
                                                          Trygghetsgruppen 
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finansierats med andra pengar. Trygghetsgruppen lämnar förslaget att de skulle kunna fungera som en 
referensgrupp för området inför olika projektbeslut.  

Själva FATI-ansökan och FATI-projekten har stärkt trygghetsgruppen. De ser att både formella såväl som 
informella möten har lett till djupare samarbete och samordning i gruppen. De beskriver hur man med 
gemensamma krafter kan göra så bra som möjligt för alla barn.  

Att göra en projektansökan beskrivs som en omständlig process att från idé till att det blir pengar och 
sedan ska projektet drivas och kanske en projektledare anställas. Trygghetsgruppen efterfrågar en 
enklare ansöknings-, besluts- och uppföljningsprocess. Vid ansökning kan det ta flera år innan alla läst 
och kommenterat för att den sedan ska skickas in, då är det viktigt att det blir något av idén annars har 
mycket jobb lagts ner i onödan. 
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KAPITEL 6. FATI i Ljustadalen 
Utvärderingsuppdraget var att studera tre enskilda projekt som fått FATI-medel mellan åren 2009 och 
2013, men ju mera kunskap vi fått om FATI och Ljustadalen framträder tydliga kopplingar mellan 
projekten som förändrats över tid. För att få en enhetlig bild av FATI i Ljustadalen och kunskap om FATI 
på ett övergripande plan har vi valt att studera samtliga FATI-projekt i Ljustadalen (se Tabell 3). De 
projekt som ingår i utvärderingen och presenteras i detta kapitel är Back 2 Basics (förkortas B2B), 
Livsstilsförändring med dans, Mötesplats Ljustadalen och ”FATI-miljonen”. Projektet ”Ljust i Ljustadalen” 
är pågående vilket gör att det projektet inte ingår i kriteriet för utvärderingen, däremot refererar 
trygghetsgruppen i Ljustadalen till det projektet under intervjun i kapitel 5. Projektet Respekt pågick 
under fyra veckor 2009 och bedöms sakna den förankring i området som de andra projekten har. 
Områdesanalysen45 är utvärderingen av Ljustadalen som genomfördes år 2011 och finansierades med 
FATI-medel och har således kopplingar till FATI-projekten.  

 

Tabell 4) Översikt av FATI-projekt i Ljustadalen. Projekten kan pågå under mer än ett år och beslut om projektet kan 
vara ett helt annat år än vad som här angivits. 
År Projekt  Kategori Åldersgrupp Parter  Beviljade medel  
2009 B2B  Fysisk 8-12 år  GIF Sundsvall  

Sunds IF  
400 000 kr  

Livsstilsförändring 
med dans  

Kultur 0-15 år, 
nästan vuxna  

LAC, NBV, Junis 
Medelpad, Skolan 
Ljustadalen 

200 000 kr  

*Respekt  Kultur 13-16 år  Katrinelunds och 
Ljustadalens skolor 
musik 4 veckor 

150 000 kr 
 

2010 B2B Fysisk 8-12 år  GIF Sundsvall, 
Ljustadalens skola, 
LAC, 
Integrationsenheten 
Sundsvalls kommun 

383 000 kr 

*Områdesanalys 
Ljustadalen 2012 

Utvärdering   300 000 kr  

2011 B2B  Fysisk Hall 8-12 år, 
rastaktivitet 
13-16 år 

GIF Sundsvall, Sund IF, 
LAC, Ljustadalens 
skola 

246 000 kr  

Mötesplats 
Ljustadalen  

Demokrati/ 
Integration 

Barn, unga 
och föräldrar  

NBV Mittsverige, LAC, 
skolan, 
områdesföreningen 
Skogsbrynet, 
Junis/Bikupan 
Ljustadalen 

335 000 kr  

2012  B2B  Fysisk Hall 8-12 år, 
rastaktivitet 
13-16 år 

Se ovan  225 000 kr 

FATI-miljonen  Blandat Barn och 
ungdomar 

 1 000 000 kr 

2013 B2B Fysisk 8-12 år Se ovan 400 000 kr 
2014 B2B  Fysisk 8-12 år Se ovan  400 000 kr 

*”Ljust i 
Ljustadalen” 
(pågående) 

Blandat 6-12 år  Ljustadalens skola, 
fritidsgården och 
Sunds IF 

1 000 000 kr 

*Ej granskade projekt 

45 Områdesanalys i Ljustadalen 2012 
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Beskrivning av projekten  
Här nedan följer en beskrivning av de projekt som finansierats med FATI-medel i Ljustadalen utifrån vad 
målet var med respektive projekt och utifrån hur projektledarna beskriver målet. Vart och ett av 
projekten har analyserats utifrån ansökningar, rapporter, slutrapporter och beslut som rör projekten46 
samt intervjuer gjorda med projektledare. Frågor som ställdes47 om projekten var bland annat: ”Hur har 
projektet bidragit till goda uppväxtförhållanden för barn och unga i området?” och ”Har projektet 
bidragit till samverkan, i så fall mellan vilka?”. 

 

Livsstilsförändring med dans och kultur som förebyggande kraft 
Ansökan år 2009, slutredovisning år 2010. 

Kontext Aktörer Insatser Målgrupp Eftersträvade mål  
Få mötesplatser  
Höga ohälsotal  
Låg föreningsaktivitet  

NBV, Junis, 
LAC, Skolan  

Aktiviteter och 
uppsökande 
verksamhet för att 
prova på dans, 
musik, teater samt 
aktiviteter för 
föräldrar 

0-15 år samt 
vuxna i 
ungas närhet 

Öka sociala 
aktiviteten och 
föreningstätheten i 
Ljustadalen. 
Förbättra de 
boendes livsstil. 

Effekter  
Uppväxtvillkor: Verksamheten uppskattades av deltagare. Nya aktiviteter startade, en ny förening 
bildades. Svårt att få föräldrarna engagerade ingen föräldraaktivitet genomfördes.   
Samverkan: Bra samarbete med skolan kring specifikt projekt och biblioteket. Svårt med 
samarbete mellan skola, NBV, LAC.    
 

I ansökan beskrivs ett behov att arbeta med livsstil och livsstilsförändringar i Ljustadalen. Exempel på 
beskrivna riskfaktorer i området är låga inkomster, få naturliga mötesplatser, höga ohälsotal och låg 
föreningsaktivitet. NBV Mittsverige, Junis Medelpad, LAC och Ljustadalens skola är de som söker FATI-
medel. Sedan nämns primärvården, Lokala Brå-gruppen48, Biblioteket Ljustadalen, Sunds IF, Ridskolan, 
m.fl. som viktiga samverkanspartners.  

Det planerades för uppsökande verksamhet i skolan för att nå elever och erbjuda dem att prova 
aktiviteter som dans, musik, teater. Dessutom planerades bland annat informationsträffar, 
föräldracaféer, aktiviteter för mindre barn och aktiviteter efter skolan för de som inte går fritids. 
Målgruppen var barn 0-15 år samt vuxna i ungas närhet. Målet var att öka den sociala aktiviteten och 
föreningstätheten i området, väcka intresse för roliga och hälsofrämjande verksamheter integration och 
kulturella intresse bland målgruppen. All verksamhet avsågs ha inslag av livsstil och livsstilsfrågor. Dans, 
rörelse, musik, teater beskrevs som centralt. Extra viktigt var att nå familjer genom t.ex. föräldracaféer 
och familjeverkstad. Målet var också att uppnå fler och nya aktiviteter, uppstart av nya föreningar, 
bättre samverkan mellan befintligt föreningsliv samt visa på en positiv och förändrande kraft i området.  

Hur blev det?  
Enligt uppföljningsrapporten var det svårt att mäta effekterna av projektet, däremot uppskattades 
verksamheterna av deltagarna. Det startades också nya aktiviteter för dem mellan 6-15 år alla med ett 
sunt livstänk som utgångspunkt. En ny Junisförening i Ljustadalen med ett 40-tal barn som medlemmar 
bildades. Det fanns svårigheter att jobba med barns koncentrationsförmåga i cirkus- och 

46 Se bilaga 1 Förteckning över analyserade dokument  
47  Se bilaga 2 Intervjuguide och dokumentanalysguide. 
48 Lokala Brå-gruppen har ersatts av Lokala trygghetsgruppen.  
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teaterverksamheterna men med musik och dans fungerade det bättre. Målet att nå vuxna misslyckades 
då barnen oftast kom ensamma. Det blev varken familjeverkstad eller föräldracafé. Men många vuxna 
knöts till verksamheterna som barn- och ungdomsledare och dessa beskrivs finnas kvar även efter 
avslutat projekt.  

Samarbete med skolan, för dem mellan 4-6 år, i livskunskap fungerade. Samarbetet med biblioteket blev 
mycket lyckat. I övrigt beskrevs det svårt att få till gemensamma träffar mellan de samarbetande 
parterna NBV, skolan och LAC. Det fanns önskemål med samarbete med B2B eftersom båda 
verksamheterna erbjöd aktiviteter för samma målgrupp, i lokaler på skolan och LAC, men samarbetet 
saknades enligt slutrapporten. Implementering handlar om att de barn som deltagit fått sundare livsstil 
och kunskapsspridning om sundare livsstil till vuxna ledare. Någon finansiering för fortsättning av 
projektet fanns inte.  

 

Områdesanalys Ljustadalen 2012 
Under 2011 gjordes en områdesanalys49 i Ljustadalen som en kartläggning av levnadsförhållanden i 
Ljustadalen utifrån barn och ungdomars behov och önskemål. Den visade på olika 
förbättringsmöjligheter i området. Som svar på det beslutades 2012 att avsätta en miljon kronor av 
FATI-medlen till Ljustadalen, kallad FATI-miljonen eller bara ”Miljonen”. Områdesanalysen anges i denna 
rapport som ”Områdesanalysen”.  

 

Mötesplats Ljustadalen  
Ansökan år 2011. 

Kontext Aktörer Insatser Målgrupp Eftersträvade mål  
Skapa nya 
mötesplatser och 
arenor för 
verksamhet enligt 
Områdesanalysen, 
2011 
 

NBV, LAC, 
Ljustadalens skola, 
områdesföreningen 
Skogsbrynet, 
Junis/Bikupan 
Ljustadalen. 

Målarskola: för 
6-18 år, Zumba  
Olika 
aktivitetsdagar 
för familjer. 
Aktiviteter för 
ungdomar. 

Barn och 
ungdomar i 
förstahand 
men också 
föräldrar och 
andra vuxna i 
barns närhet. 

Visa på 
Ljustadalens 
styrkor och 
medverka till att ge 
de boende och 
ungdomarna en 
större framtidstro. 

Effekter 
Uppväxtvillkor: Målarskolan, barn och unga fick möjlighet att delta i gruppverksamhet där de 
målade stora konstverk som ställdes ut och numera pryder offentliga platser i området. Projektet 
skapade också möten mellan vuxna, barn och unga i området. 
Samverkan: Samarbetet mellan NBV, LAC, kyrkan, biblioteket NBV, Skogsbrynet, Junis och skolan 
fungerande ganska bra. 
 

Ansökan 2011 utgår från delar av de förslag som lämnades i Områdesanalysen. Projektet idén var att 
sätta fokus på Ljustadalens styrkor och medverka till att ge de boende och ungdomarna en större 
framtidstro. NBV Mittsverige, LAC, Ljustadalens skola, områdesföreningen Skogsbrynet, Junis/Bikupan 
Ljustadalen ansökte om bidrag för nya mötesplatser och verksamheter men också för att utveckla redan 
befintlig verksamhet i Ljustadalen. Exempel på verksamheter var aktivitetsdagar för familjer, målarskola, 
helg- och utomhusaktiviteter. Målgrupp var barn och ungdomar men också föräldrar och andra vuxna i 
dess närhet.  

49 Områdesanalys Ljustadalen, 2012 
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Hur blev det? 
Målarskolan gav barn och unga möjlighet att delta i gruppverksamhet där de tillsammans fick måla stora 
konstverk som ställdes ut och numera pryder offentliga platser i Ljustadalen. Konstprojektet skapade 
också möten mellan vuxna, barn och unga i området. Det var en tjej- och killgrupp för den äldre 
gruppen. Zumba och olika temadagar för familjerna var också lyckade. Mindre lyckat var att en grillplats 
som byggts, inom ramen för projektet, av ungdomar i området brändes ner av andra ungdomar inför 
invigningsdagen. Samverkan mellan områdesföreningen Skogsbrynet, NBV Junis, IOGT, Kyrkan, 
Biblioteket, LAC och skolan beskrevs som gott men en avslutande träff efterlystes. Implementering av 
projektet tog Junis och Områdesföreningen Skogsbrynet ansvar för.  

 

FATI-miljonen 
Utifrån resultatet från Områdesanalysen anslog kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, 
år 2012, en miljon kronor för en satsning till Ljustadalen. 

Kontext Aktörer Insatser Målgrupp Önskade mål  
Förbättringar av 
området efter 
boendes idéer 
och önskemål 

LAC ansvarade 
för 
samordningen av 
inkomna förslag.  

Aktiviteter och 
upprustning av 
den fysiska 
miljön i området 

Alla boende i 
Ljustadalen. 

Skapa en bättre 
boendemiljö i 
Ljustadalen 

Effekter 
Uppväxtvillkor: FATI-miljonen var riktad till alla boende i området och specifikt till barn och unga, 
ganska stor del av medlen satsades på aktiviteter och fysiska miljöer för barn och unga.  
Samverkan: Många av insatserna gjordes ideellt och i samfinansiering, men FATI-miljonen hade 
inget uttalat samverkande syfte.  
 

FATI-miljonen avsågs att användas till att främja social sammanhållning, förebygga social problematik, 
föreningsaktiviteter, arbeta med bilden av området och den fysiska miljön. De boende i Ljustadalen 
uppmanades i ”Lokalnytt” (informationsblad som delas ut till boende i området) att lämna idéer till 
förbättringar. LAC fick ansvaret att samordna, informera och ta emot idéer om hur pengarna skulle 
användas. Beslutet om prioriteringar av pengarna togs av förvaltningsdirektören vid Kultur- och 
fritidsförvaltningen. FATI-miljonen användes till aktiviteter och upprustning av den fysiska miljön i 
området, mycket av arbetet gjordes med gemensamma och många gånger ideella krafter. NBV bedrev 
Wejdans målarskola som hade grupper av vuxna och barn, de fick disponera lokal av områdesföreningen 
Skogsbrynet. Under sommaren 2012 kunde Biblioteket ha sommaröppet, LAC öppet extra kvällar samt 
ha extra aktiviteter med ungdomarna. Alla (22 st) årskurs 9:or som ansökte om ferieplats under 
sommaren kunde erbjudas en plats. De renoverade parkbänkar och snyggade upp olika miljöer efter 
förslag från de boende i området.  

Skateboardparken som ligger centralt i centrum finansierades av LAC och FATI-miljonen. En 
minimultisportarena i kvarteret Skogsbrynet samfinansierades med bostadsföretaget. 
Områdesföreningen Skogsbrynet ombesörjde planering och bygget med hjälp av ideella krafter. Birsta 
skidklubb fick pengar för upprustning av elbelysningen på motionsspåret. ABF fick medel att göra 
ansökan för Mötesplats 2020 som är ett nationellt projekt i syfte att öka integration och hjälpa 
människor till sysselsättning. I samband med FATI-miljonen har också andra medel tillförts området. 
Exempelvis fick boende erbjudande om budget- och skuldsanering, fritidsgården fick mera medel att 
disponera50 samt ökad satsning till föreningsaktiviteter i området.  

50 LAC hade under några år fått mindre medel än andra områdens fritidsgårdar.  
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Hur blev det? 
FATI-miljonen hade inga uttalade mål mer än att det handlade om att ge boende i Ljustadalen en bättre 
boendemiljö, framför allt för barn och unga, efter Områdesanalysens beskrivning av Ljustadalen. I 
intervjuerna beskrevs att boende i området tror att FATI-miljonen var en kompensation för 
nedläggningen av högstadiet i området.  

Minimultisportarenan i kvarteret Skogsbrynet bidrar till att barnen lär känna varandra, alla får vara med. 
Den nya skateboardparken mitt i centrum har blivit en ny mötesplats för barn och vuxna under 
sommarhalvåret. De som fick feriearbete under sommaren 2012 fick lära sig att ta ansvar för tider och 
uppgifter. Många av projekten fick positiv mediauppmärksamhet något som efterfrågades i 
Områdesanalysen av ungdomarna, som önskat sig en mer positiv mediabild av sitt område.  

FATI-miljonen har med stor sannolikhet gett förbättringar av barns och ungas uppväxtvillkor genom flera 
aktiviteter och trevligare miljöer. Däremot kan vi inte genom denna utvärdering se effekterna till 
exempel hur många som deltagit i eller vad barn och unga anser om den satsning som gjorts. För att 
många av projektens genomföranden krävdes samverkan och medfinansiering mellan olika aktörer även 
om inte det var ett uttalat krav för att få ta del av FATI-miljonen.  

 

Back 2 Basics (B2B) 
FATI-medel har sedan starten år 2009 finansierat B2B:s verksamhet i Ljustadalen. Trots att FATI-medel 
enligt regelverket bara får delas ut vid två tillfällen per projekt har konceptet med B2B ändå ansetts så 
givande att både politiker och tjänstemän varit eniga om att finansiering kunnat ske med FATI-medel. 
B2B drivs i fem kommundelar - Nacksta, Ljustadalen, Skönsberg, Granloholm och Bredsand genom 
Sundsvalls tre största idrottsföreningar, GIF Sundsvall, Sundsvall Dragons och Granlo BK. I Ljustadalen är 
det GIF Sundsvall som driver B2B med stöd från Sunds IF. Hela B2B verksamheten utvärderades 201251 
och en uppföljning av verksamheten52 lades fram för kommunstyrelsen hösten 2014. Beslut togs då att 
finansiera verksamheten även under år 2015 i avvaktan på stabilare finansieringslösning. I Ljustadalen är 
B2B det projekt som bedrivits längst och fått mest FATI-medel se Tabell 3. Nedan sammanfattas de 
dokument som analyserats från tiden mellan mars 2009 och september 2014.53 

 
Kontext Aktörer Insatser Målgrupp Önskade mål  
Spontanidrottandet 
bland barn och 
unga har minskat. 
Minskad 
föreningsaktivitet 
bland barn och 
unga. Få föreningar 
i Ljustadalen 

GIF Sundsvall, 
Sunds IF, Skolan, 
Fritidshemmet 
och LAC. Samt 
vissa andra 
föreningar.  

Spontana och 
organiserade 
aktiviteter i 
närområdet utan 
krav på avgifter. 

7-12 år, tidigare 
upp till 16 år.  

Skapa meningsfull 
och positiv 
fritidssysselsättning 
för barn. Flera 
föreningsaktiva 
barn och unga.   

Effekter 
Uppväxtvillkor: För barnen som deltagit i verksamheten efter skolan har B2B gett stärkt självkänsla, 
kontakter och möjlighet att fortsätta som föreningsaktiv.  
Samverkan: Genom åren har samverkan med LAC, Skolan och Fritidshemmet utvecklats. Även 
samarbetet med nya projekt som ”Ljust i Ljustadalen” fungerar mycket bra.  
 

51 Back 2 Basics En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar, Bostedt, Göran Sundsvall 2012 
52 KS-2014-00650-1 Rapport Back 2 Basics - uppföljning av verksamheten. 
53 Se Bilaga 1 Förteckning över analyserade dokument 
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Bakgrunden till projektidén är att barn och unga spontan-idrottar allt mindre samtidigt som allt färre 
barn söker sig till föreningslivet. Dessutom är det svårt att rekrytera ledare, speciellt i föreningsvaga 
områden som Ljustadalen. Målet med B2B i Ljustadalen är att skapa meningsfull och positiv 
fritidssysselsättning där alla barn och unga är välkomna. I förlängningen ska så många barn som möjligt 
bli aktiva medlemmar i någon befintlig förening. 

I första ansökan angavs att 8-12-årigar skulle erbjudas spontana och organiserade aktiviteter i 
närområdet utan krav på medlemskap, avgifter, resor utanför området eller försäljning av lotter etc. GIF 
Sundsvall stod tillsammans med Sunds IF, Ljustadalens rektor, LAC, Svenska kyrkan, Busslink, Nordekens 
fastigheter och Sköns fastigheter för den första ansökan. Det beräknades att 40-50 barn skulle 
engageras i verksamheten. Deltagande i B2B skulle ge barnen bättre självkänsla, personlig hälsa och ett 
bredare kontaktnät. I ansökan menade man att barnen i förläggningen rustades för att möta yrkeslivet 
krav och därmed få större chans till självförsörjning i framtiden. För att kunna mäta effekten av B2B 
föreslogs mätning på hur många som blivit föreningsanslutna före och efter. 

Hur blev det? 
Sedan hösten 2009 har B2B haft verksamhet i Ljustadalens med finansiering från FATI-medel. 
Verksamheten pågår i skolans idrottshall som i det närmaste disponeras dagligen mellan kl 15-17 för 
olika aktiviteter. Bollsporter, innebandy och fotboll som varvas med teoretiska inslag leds av 
projektledaren. Under vissa temaperioder bjuds andra idrottsföreningar in för att instruera och hjälpa 
barnen prova olika sporter ridning och kampsporter är exempel på prova-på-teman. Målgruppen har 
varierat men är nu från 7-12 år. Medan högstadiet fortfarande fanns i Ljustadalen hade periodvis B2B 
också rastaktiviteter för 13-15 åringar. Genom de olika aktiviteterna får barnen kondition, en viktig 
aktivitet att gå till efter skolan, glädje och gemenskap, lära sig hantera förluster samt lära sig visa hänsyn 
och respekt för andra. 

När B2B planerades från början var samverkan inte prioriterat. Men i och med att de under åren 
finansierats med FATI medel har kravet att samverka gjort samarbete viktigt i verksamheten. För 
organiseringen av verksamheten i Ljustadalen är samordning mellan, Sunds IF, skolan, fritidshemmet 
och LAC centralt. I samband med temaveckor har många föreningar engagerats för att tillhandahålla 
olika aktiviteter på eftermiddagarna. FATI-medlen har möjliggjort anställning av en projektledare samt 
mindre kostnader för en del aktiviteter och hyra av lokaler.  

Som mest har det varit 75 barn som deltagit under en termin och mellan 10-25 barn per dag enligt 
redovisningar till kommunen, barnen representerar 10 olika nationaliteter. Det är fler killar än tjejer som 
deltar men antalet tjejer ökar stadigt och är i dagsläget ca 20 stycken (december 2014). Ljustadalens 
B2B-verksamhet är den av alla B2B-verksamheter i Sundsvall som har mest tjejer i verksamheten. För att 
locka fler tjejer går utvecklingen mot att involvera fler föreningar inom musik och teater. Enligt uppgift 
har ca 15 barn per år sedan starten varit aktuella för olika föreningar. De ansvariga för Sunds IF uppger 
att de lyckats väldigt bra med att locka barn till föreningen de senaste åren något de är stolta över.  

 

Vad kan sägas om FATI-satsningen i Ljustadalen?  
För att beskriva sambandet mellan aktiviteter och tänkta resultat presenteras här nedan en enkel form 
av FATIs programteori i Ljustadalen. Programteorin presenteras utifrån bilden på sidan 17. Bilden 
beskriver ”inflödet” som kan vara idéer och FATI-medel som ”omvandlas” till verksamhet i projekten. 
”Slutprestationer” är de aktiviteter som ”mottagarna” får del av vilket i sin tur kan ge ”effekter” både 
direkt eller på längre sikt. Nedan presenteras programteorin som den i realiteten fungerar under 
punkterna ”inflöde”, ”omvandling”, ”slutprestationer”. Punkten ”effekter” på kort och lång sikt är 
antaganden gjorda av intervjuade projektledare i första hand men även politiker och tjänstemän samt 
utvärderaren.  
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”Inflödet” är relativt stort, mellan åren 2009 och 2013 har drygt 4,7 miljoner kronor satsats i Ljustadalen 
och tretton ansökningar gjorts (se Figur 4 samt Figur 5). Tre ansökningar fick avslag, sex ansökningar 
som avser B2B beviljades liksom fyra andra projekt. FATI-miljonen beslutades utan ansökan men 
däremot så fick medborgarna lämna förslag på vad pengarna kunde användas till. ”Omvandlingen” 
startar egentligen redan vid ansökan av FATI-medlen, dels eftersom det är då projektet i detalj planeras, 
dels för att ansökan kräver samverkan mellan flera aktörer som på olika sätt måste kontaktas, träffas, 
skriva ansökan, läsa etc. Omvandlingen handlar också om beslutsprocessen för de ansökningar som 
kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen. Beredningsgruppen prioriterar och lägger ett 
beslutsförslag till Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott utifrån de ansökningar som 
inkommit. När sedan projekten blivit beviljade FATI-medel krävs organisering av projekten exempelvis 
ordna lokaler, anställa projektledare, informera om projektet. Det behövs en hel del möten och beslut 
på plats för att projekten ska kunna fungera. Utan aktörer så som LAC, skolan, NBV, Skogsbrynet, Junis, 
Biblioteket, Sunds IF, Fritidshemmet, polisen, kyrkan m.fl. som har idéer de vill förverkliga tillsammans 
och därför gör gemensamma ansökningar, skulle inte FATI-medlen kunna leda till några aktiviteter för 
barn och unga.  

Många av ”slutprestationerna” var/är tillfälliga hälsofrämjande aktiviteter som att prova på dans, musik 
teater, sport etc. FATI-miljonen var mera inriktad på den fysiska miljön ex. bygget av skateparken och 
Minimultisportarena i kvarteret Skogsbrynet. Det fanns också slutprestationer som kombinerade 
aktiviteter samtidigt som det bidrog till upprustning av den fysiska miljön t.ex. målarskolan och 
feriearbete för åk 9:or. ”Mottagare” i projekten är i första hand de barn och unga som deltagit i 
projektens olika verksamheter, men också vuxna i deras närhet som kunnat ta del av upprustning av 
miljöer exempelvis ljusslingan vid motionsspåret. I Ljustadalen har FATI-medlen till största delen använts 
till utökat fritidsutbud för alla som vill delta, vilket hör till en mycket tidig insats, men det har inte funnits 
några projekt riktat till barn och unga med speciella behov.  

Utifrån programteorin blir antaganden om de ”effekter” som händer i samband med att aktiviteten 
genomförs, det som projektledarna kan se och uppleva. Projektledarna ger många exempel på att barn 
har fått självkänsla och varit stolta över att delta, barnen har fått glädje, lära sig förlora, måla, pröva 
olika idrotter samt fått utökade nätverk. Projektledarna beskriver också en starkare koppling mellan 
barn och vuxna. De menar att aktiviteterna blivit viktiga nätverk för barnen samt att det finns ett stort 
behov för dessa barn att få en mer meningsfull fritid gratis vilket i sig gett barnen och ungdomarna 
bättre uppväxtförhållanden. FATI-medlen har också lett till att de boende kan vara stolta över sitt 
område genom de olika satsningarna på upprustning av den fysiska miljön. B2B:s lovverksamhet med 
resor eller andra aktiviteter erbjuds de barn som har det extra tufft, prioriteringen görs tillsammans med 
fritidshemmet. Barn med behov av särskilt stöd kan ha mycket svårt att delta i gruppaktiviteter och 
kräver mycket av projektledaren (som ofta saknar rätt utbildning). Det finns en risk att många av dessa 
barn på så sätt exkluderas från FATI-projekten. Vidare beskriver aktörerna i Ljustadalen att de har stöd 
av varandra i det dagliga arbetet, man löser saker på plats. Så har det inte alltid varit, i de första 
projektutvärderingarna från 2010 beskrevs ett bristande samarbete/samordning i vardagen som ett 
problem.  

På lite längre sikt har mötesplatser och nätverk mellan vuxna och barn skapats i Ljustadalen. Många av 
FATI-projekten bedrivs med uttalade integrations- och jämställdhetsperspektiv vilket riktar sig till såväl 
barn som vuxna. FATI-medlen beskrivs av några projektledare som en förutsättning att kunna jobba med 
integration. En nyligen genomförd enkät gjord av skolan visade att många tonårsföräldrar efterfrågade 
föräldrautbildning, samtidigt som det tidigare varit svårt att bedriva aktiviteter för föräldrar, kanske 
finns det en attitydförändring hos föräldrarna att delta i aktiviteter avsedda för dem. En exakt fördelning 
mellan flickor och pojkar som deltar i aktiviteterna kan vi inte ange men uttalanden och 
projektuppföljningar stödjer att det är fler pojkar än flickor som deltar i verksamheterna. Inte heller vet 
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vi så mycket om den faktiska medverkan barnen har i projekten även om det finns som uttalade mål i 
projektansökningarna. 

På ännu längre sikt har FATI-projekten kommit att bli en viktig länk för barnen att komma i kontakt med 
föreningslivet samtidigt som det är en utmaning i Ljustadalen på grund av ett litet utbud av föreningar i 
området. Även behovet av vuxna i föreningarna är en stor brist som möjligen skulle kunna förändras i 
förlängningen när barnen söker sig dit. Ingen av föreningarna har exakt kunnat redovisa hur många barn 
som har blivit aktiva medlemmar i någon förening.  

Implementeringskravet, att projekt bara kan få FATI-medel beviljade vid två tillfällen för att sedan om de 
är lyckade övergå i ordinarieverksamhet, har inte lyckats lösas. Det kan vara svårt för skolan och 
fritidsgården lokalt tillsammans med föreningar och studieförbund som driver projekten att hitta några 
permanenta lösningar för bra verksamheter. Resultatlösa försök till finansieringslösningar har gjorts av 
föreningarna, exempelvis ansökningar till fonder och kontakter med näringslivet. Som en lösning av 
implementeringsproblemet finns förslag på att kommunen löser finansieringen av B2Bs verksamhet i det 
förslag som lades under hösten 201454.  

  

54 1409 Rapport Back 2 Basics - uppföljning 
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KAPITEL 7. FATI – från idé till praktik 
Hittills i rapporten har FATIs organisering och framväxt både övergripande i Sundsvall och lokalt i 
Ljustadalen presenterats. Genom analyser av centrala dokument och intervjuer med politiker, 
tjänstemän ur beredningsgruppen, projektledare och trygghetsgruppen har bärande idéer, mål och 
praktiska tillvägagångsätt framträtt.  

 

Har FATI påverkat barns och ungas uppväxtförhållanden i Ljustadalen?  
För att mäta uppväxtförhållanden har vi valt att titta på faktorerna Trygghet, Bra hälsa, Meningsfull fritid 
och God utbildning utifrån resonemanget på sidan 22. Figur 6 visar hur faktorerna förändrats för flickor 
respektive pojkar i Ljustadalen över tid men skall inte ses som en sanning om uppväxtförhållandet i 
Ljustadalen utan som ett exempel på hur uppväxtförhållandet kan kvantitativt mätas. 

Trygghet: Index över hur trygga svaranden i LUPP-undersökningen känner sig på olika platser där de 
befinner sig under dagen. Dessa kan vara hemmet, skolan, på väg till och från skola, fritiden, i området 
där de bor, på internet mm. I Figur 6a ser man medelvärde, +/- Standardavvikelsen (SD), på 
trygghetsindex för flickor respektive pojkar från Ljustadalen vilka jämförs med flickor och pojkar från 
hela Sundsvall. Inga signifikanta skillnader finns mellan de olika grupperna eller mellan de olika åren 
(p>0,05). 

Bra hälsa: Självskattad hälsa, svar på LUPP-frågan F1: "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". I 
Figur 6b ser man medelvärde, +/- SD, på hälsoindex för flickor respektive pojkar från Ljustadalen vilka 
jämförs med flickor och pojkar från hela Sundsvall. Inga signifikanta skillnader finns mellan de olika 
grupperna eller mellan de olika åren men flickorna visar en trend på minskad hälsa. OBS, spridningen är 
mycket stor då antalet svaranden är få och skillnaden är ej signifikant (p>0,05). 

Meningsfull fritid: Självskattad meningsfull fritid erhölls genom att indexera svaren på LUPP-frågan B2: 
"Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra på fritiden?". I Figur 6c ser man medelvärde, 
+/- SD, på hälsoindex för flickor respektive pojkar från Ljustadalen vilka jämförs med flickor och pojkar 
från hela Sundsvall. Inga signifikanta skillnader finns mellan de olika grupperna eller mellan de olika åren 
(p>0,05).  

God utbildning: Slutbetygen från årskurs 9 för de elever som ingick i LUPP-undersökningarna användes 
för att mäta God utbildning. I Figur 6d ser man medelvärde, +/- SD, för det beräknade meritvärdet för 
flickor respektive pojkar från Ljustadalen vilka jämförs med flickor och pojkar från hela Sundsvall. Inte 
heller här kan man uppmäta signifikanta skillnader (p>0,05).  
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Figur 6) Förändring av uppväxtfaktorer över tid. Skillnaderna mellan flickor/pojkar i hela Sundsvall respektive 
Ljustadalen man kan se, till exempel i figur 6b, är inte signifikanta och kan inte heller kopplas till FATI-projekten. 

 

Sammantaget kan man inte se en specifik skillnad i uppväxtförhållandena för flickor och pojkar i 
Ljustadalen jämfört med flickor och pojkar i hela Sundsvall. Ingen signifikant skillnad finns mellan de 
olika jämförda grupperna över tid. Det finns dock en tendens till en ökad spridning i mätresultaten för år 
2012/2014 men denna ökning är ej signifikant. Vi kan inte heller koppla dessa resultat till FATI-projekten 
då vi inte säkert kan säga att det är uppväxtförhållandena för de barn som medverkat i FATI-projekten 
som uppväxtfaktorerna är baserade på.  

Målet att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden är brett och svårt att definiera och därmed också 
svårt att mäta. Vi har tagit fram olika mätetal som visar hur man kan mäta uppväxtförhållanden. Dessa 
skulle i framtiden kunna kopplas mot FATI-medlen för att visa hur flickor och pojkars 
uppväxtförhållanden påverkas av FATI-projekten. Kopplingen sker när mätetalen gäller de flickor och 
pojkar som direkt berörs av FATI-medlen. 

Genom att återskapa FATIs programteori har vi kunnat presentera olika antaganden om kontexten, 
aktörerna, insatserna och målen i Ljustadalen och mera övergripande i Sundsvall. Ambitionen är att i viss 
mån belysa de generativa mekanismer som kan förklara att vissa insatser bidrar till att bli resultat (jmf 
Blom & Moren, 2010). 

FATI har i Ljustadalen gett skolan, fritidsgården LAC, idrottsföreningar, studieförbund och andra 
föreningar en möjlighet att erbjuda barn och unga olika upplevelser i närmiljön. Barnen har provat olika 
aktiviteter så som bollsporter, dans, musik och skapande verksamheter och många barn har också blivit 
föreningsaktiva. Drivkraften för de som ansökt om medel har naturligtvis i första hand varit att förbättra 
den psykiska och fysiska boendemiljön i området. Men som drivkraft ligger också möjligheten att stärka 
den egna verksamheten exempelvis fler medlemmar, ökat antal besökare, fler barn som når 
kunskapsmålen etc.  
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På individnivå har FATI-medlen nästan uteslutande använts till generella insatser, alla inom målgruppen 
har kunnat få ta del av FATI-projekten. Inga projekt har varit inriktade på en målgrupp med specifika 
behov. Genom att rikta insatserna mera generellt är tanken att barn med alla sorters behov ska kunna ta 
del av verksamheten. Om och hur förebyggande insatser verkligen når de barn som anses behöva det 
mest är en svår balansgång för arbete i projekt (Rönnols, 2005). 

Det finns uttalade ambitioner inom FATI att medlen ska verka för att jämna ut skillnader i 
uppväxtförhållandena för de mest utsatta barnen. Men det visar sig att de barn och unga som 
exempelvis har extra resurser i skolan kan ha lika svårt att fungera i grupp efter skolan, risk finns att just 
dessa barn exkluderas från FATI-projekten på grund av komplexa individuella behov. I de fallen där barn 
med extra behov av stöd exkluderas har inte FATI nått sitt mål att vara medel för att utjämna barns och 
ungas förutsättningar.  

Utformningen av FATI är beroende av vilka som söker medlen samt deras ambition med projekten. 
Ambitionen att utvecklad samverkan mellan förvaltningarna, mellan förvaltningarna och externa aktörer 
innebar bland annat bättre förutsättningar för förvaltningarna att hjälpa barn och unga. Men 
förvaltningarna har inte på ett övergripande plan sökt FATI-medel i den utsträckning som ledande 
politiker och tjänstemän hoppats på. Däremot har Sundsvalls föreningsliv varit aktiva att söka medel till 
att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i bostadsområdena.  

Det är de kommunala förvaltningarna som har kunskap och uppdrag att jobba med barn och unga i 
behov av extra stöd, inte föreningar och studieförbund. Förvaltningarnas arbetsbörda kan vara en 
förklaring till uteblivna ansökningar och bristande samverkan på förvaltningsnivå. En annan förklaring 
kan vara kravet på minst två sökande aktörer. Tidigare forskning visar att samverkan är en svår process 
att använda i synnerhet när det handlar om insatser till de mest behövande barnen och ungdomarna 
(Horwath & Morrison, 2007).  

I ett kommunövergripande perspektiv kan vi anta att FATI-medlen fungerat resursutjämnande, det är de 
bostadsområden som anses ha flest barn med behov av extra insatser som fått det mesta av stödet. 
Detta var också ambitionen fram till år 2011 att medlen riktades specifikt till de områden som ansågs 
behöva det mest och även efter år 2011 har en större del av medlen beviljats i dessa områden.   

Eftersom vi inte exakt kan veta hur många och vilka barn och unga som tagit del av projekten kan vi inte 
heller veta hur många flickor och pojkar som deltagit. Det finns dock antaganden som visar att det 
troligtvis är fler pojkar än flickor som deltagit i projekten, i synnerhet när det gäller de med 
idrottsinriktning. Traditionellt så är pojkar mera aktiva i idrottssammanhang än flickor men mycket talar 
för att även flickorna håller på att erövra den idrottsliga arenan (Lalander & Johansson, 2007). 
Erfarenheter från B2B i Ljustadalen visar att antalet flickor ökat. 

 

Hur har FATI stimulerat till samverkan?  
Det är i allmänhet ganska svårt och tidskrävande att effektutvärdera samverkan mellan olika aktörer. 
Som exempel skulle aktörerna kunnat föra dagbok över kontakter med varandra eller att de lämnat olika 
skattningsskalor på samarbetet. Men tidsramen för denna utvärdering har inte gett möjlighet att 
genomföra någon effektutvärdering på målet om samverkan inom FATI. För att svara på frågan om och 
hur FATI-medlen stimulerat till samverkan mellan olika verksamheter används FATIs programteori där 
de intervjuades utsagor och innehållet i de analyserade dokumenten ligger till grund för 
resultatpresentationen nedan.  

Målet för samverkan inom FATI är att förstärka och skapa ny samverkan inom och mellan 
förvaltningarna och mellan kommunen och externa aktörer. Kravet för att söka FATI-medel är minst två 
medsökande aktörer.  
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I socialstyrelsens metodstöd för samverkan betonas ett tydligt engagemang på alla nivåer i de 
samverkande organisationerna (Socialstyrelsen, 2013). Inom FATI har samverkan mest skett i de lokala 
bostadsområdena mellan olika kommunala enheter så som enskilda skolor, fritidsgårdar, bibliotek och 
externa aktörer som föreningar, studieförbund och civilsamhället. Förvaltningsöverskridande samverkan 
har till största delen skett på ledningsnivå i samband med beslut om projektansökningar.  

I Ljustadalen har samverkan och samordning inom och mellan olika FATI-projekt utvecklats med tiden. 
För de första projektåren 2009 fanns en underton av konkurrens mellan projekten men nu, 2014, 
betonar projektledare och trygghetsgruppen att de känner stöd i varandra och de hjälps åt att lösa 
varandras vardagliga problem. De beskriver att personal från skolan, LAC, B2B eller annat projekt 
smidigt kan kliva in i varandras verksamheter, de ordnar lokaler och fixar tillsammans så att alla 
verksamheter ska kunna fungera samt gör gemensamma FATI-ansökningar.  

 

Utvärderingen stödjer på så sätt tidigare forskning som beskriver att fungerande samverkansprocesser 
ofta tar många år att få tillstånd (Huxam & Vangen, 2006). FATI har pågått i sex år i Ljustadalen och nu 
börjar de som arbetar med barnen kunna känna resultatet av en samverkansprocess.  

Det finns gott om generella antaganden i samhället att samverkan mellan myndigheter ska leda till 
förbättringar för barn och unga, men vid närmare studier kan det till och med visa sig att det inte ens är 
samma barn och unga som samtidigt är aktuella inom de olika myndigheterna (Edvall Malm, 2012). 
Därför är det viktigt att ta reda på vad som i praktiken verkligen behövs för att samverkan ska fungera 
och göra skillnad för barnen.  

I bostadsområdena har FATI-arbetet inneburit omfattande samverkan mellan föreningar, studieförbund 
och lokala aktörer. En samverkan som gett alla barn möjlighet till fler erfarenheter och utökat nätverk.  

 

Tankar om FATI och trygghetsgruppens framtid i Ljustadalen 
FATI-medlen har också finansierat ”Trygga Sundsvall” vilket är ett strategiskt trygghetsarbete med 
fokus på samhällsplanering och folkhälsa. Trygghetsarbetet utgår från de geografiska 
bostadsområdena. Det finns 14 trygghetsgrupper, deltagarna är förutom rektor, polis och 
fritidsgårdspersonal också andra viktiga lokala aktörer i bostadsområdet.   

I utvärderingsuppdraget låg också frågeställningen om hur FATI och Sundsvalls trygghetsarbete kan 
utvecklas utifrån en djupare förståelse. Efter uppdragets utformning presenterades en masteruppsats 
”Samverkan i lokalt trygghetsskapande arbete - En kvalitativ utvärdering av de lokala 
trygghetsgrupperna i Sundsvalls kommun”55 vilket minskade behovet av att inkludera trygghetsarbetet i 
denna utvärdering. Några reflektioner om trygghetsgruppens arbete i Ljustadalen har ändå gjorts utifrån 

55 Fahlgren, David 2014 Samverkan i lokalt trygghetsskapande arbete - En kvalitativ utvärdering av de lokala 
trygghetsgrupperna i Sundsvalls kommun. Statsvetenskap vid Umeå universitet, Masteruppsats.  

”Det är viktigt att flytta fokus från ”det är inte mitt 
uppdrag” till ”det är vårt gemensamma uppdrag”.” 
                                                         Trygghetsgruppen 
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intervjun med trygghetsgruppen, uppsatsen och att ansvarigutvärderare haft ett tidigare uppdrag för 
det övergripande Trygghetsrådet.56  

Trygghetsgruppen utgör ett viktigt nätverk för deltagarna. Speciellt när det tillkommer nya medlemmar 
är det viktigt att få ett ansikte och knyta kontakter med varandra. Deltagarna menar att de upplever ett 
viktigt perspektivbyte, från de egna uppdraget till ett gemensamt uppdrag när de kommer till 
trygghetsgruppen. 

Trygghetsgruppen har sökt och fått FATI-medel för projektet ”Ljust i Ljustadalen” för att tillsammans 
erbjuda skolans elever olika verksamheter. Tillsammans har de stor kunskap om Ljustadalen och de 
menar att de skulle kunna utgöra en referensgrupp för beredningsgruppen när det gäller behov och 
beslut om projekt i bostadsområdet.  

De administrativa uppgifterna som redovisning av arbetet till kommunen centralt upplevs som 
omfattande och tidskrävande. Däremot har arbetet med FATI-ansökan och ”Ljust i Ljustadalen” stärkt 
trygghetsgruppens arbete både i trygghetsfrågor och i det vardagliga arbetet. På frågan vilket stöd 
gruppen behöver av det centrala/strategiska Trygghetsrådet blev svaret:  

  

56 Central styrgrupp för de lokala Trygghetsgrupperna, bestående av förvaltningschefer, näringslivs representanter, 
då närpolischef, representanter från bostadsföretag och PRO.   

”En extra dag i almanackan” 
                                                           Trygghetsgruppen 
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KAPITEL 8. FATI – Sociala investeringar  
I rapportens sista kapitel för vi som utvärderare en avslutande diskussion där rapportens resultat 
sammanfogas med FATI som social investering. Den pågående utredningen om sociala 
investeringsmedel anses av både politiker och tjänstemän vara en viktig fråga att koppla samman med 
denna utvärdering av FATI. Kapitlet är upplagt som en diskussion av utvärderingens resultat men är 
också tänkt att kunna läsas fristående från den övriga rapporten.  

 

Förebyggande Arbete Tidiga Insatser, FATI i Sundsvalls kommun  
I och med satsningen på FATI har Sundsvalls kommun kommit långt i jämförelse med många andra 
kommuner när det gäller att organisera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga. 
Redan 2004 lades en motion i kommunfullmäktige om samfinansiering mellan nämnderna för att 
utveckla det förebyggande arbetet i kommunen. Sedan år 2009 har det årligen avsatts särskilda medel 
från fyra nämnder57 till ett gemensamt FATI-arbete. Målet är att skapa trygga och goda 
uppväxtförhållanden för barn och ungdomar i Sundsvall samt att förstärka och skapa ny samverkan 
inom och mellan förvaltningarna och mellan kommunen och externa aktörer. År 2014 lämnades en ny 
motion till kommunfullmäktige58 som handlar om inrättande av sociala investeringsmedel i kommunen.  

 

 
Figur 7) Process för sociala investeringar. Alla komponenter i processen är väsentliga för en fungerande social 
investering.© AB Samverkat, Disa Edvall Malm 

57 Nämnderna var från början socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden sedan 
tillkom nämnden för arbetsmarknad, vuxen-utbildning och integration (NAVI). 
58 Motion angående inrättande av en social investeringsfond. Till kommunfullmäktige. 
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Sveriges kommuner och landsting, SKL, är positiva till sociala investeringar men ser att en del kommuner 
har för bråttom med satsningarna. Många gånger fattas beslut om en inriktning, eller om avsatta medel, 
samtidigt som det finns en osäkerhet om och hur medlen ska användas, hur man väljer insatser, 
implementerar och kontrollerar om de verkligen leder till de resultat man hoppats på. SKL beskriver 
vidare att det är processer och strukturer som tar längre än tre år att etablera och de ser ett stort behov 
av metodstöd i kommunerna. Sociala investeringar ställer krav på att kommunen verkligen utvärderar 
både effekterna och processerna under investeringarna (Bokström m.fl, 2014). Eftersom Sundsvall 
utvecklat FATI under tio år finns många erfarenheter och fördelar att hämta hem.  

Sociala investeringar för barn och unga kräver en tydlig struktur (Bokström m.fl, 2014; Jannesson & 
Jonsson, 2015). Sammanfattningsvis kan man säga att strukturen bygger på fyra komponenter: Styrning 
och organisering – Resursfördelning – Metodutveckling – Utvärdering/Uppföljning (Figur 7). Genom att 
belysa FATI utifrån dessa komponenter kan Sundsvalls kommun dra erfarenheter från FATI till ett 
fortsatt utvecklingsarbete med exempelvis sociala investeringar.  

 

Styrning och organisering  
Det övergripande målet med FATI, att med samverkan skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar, är väl förankrat i Sundsvall. Det råder en tydlig partipolitisk samstämmighet om vikten av 
tidiga satsningar och förebyggande arbete. Trotts stora kommunala besparingar på andra områden har 
FATI medlen prioriterats av samtliga politiska partier.  På ledningsnivå har FATI engagerat såväl politiker 
som tjänstemän.  

Det finns en samsyn mellan politiker och förvaltningsledningen om målen med FATI, samt en tydlig 
ansvarsfördelning mellan vad (politik) som ska göras och hur (administration) det ska göras (Jannesson 
& Jonsson, 2015). Även en tydlig samsyn mellan förvaltningarna om hur FATI-medlen ska användas 
finns. Däremot efterfrågar förvaltningscheferna i beredningsgruppen tydligare kriterier för 
bedömningarna av FATI-ansökningarna.  

Tidigare, fram till år 2011, beslutade socialnämnden om FATI-medlen efter förslag från en styrgrupp 
med ordförandena i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och 
nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) samt med respektive 
förvaltningschef som adjungerad. År 2011 förändrades organisationen och beslutsfunktionen flyttades 
till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott (PLU). Ansökningarna om FATI-medlen bereds 
numera av förvaltningsledningen i Socialförvaltningen, Kultur & Fritid, Barn & Utbildning samt FAVI, 
trygghetssamordnaren, folkhälsosamordnaren samt samordnaren för FATI. Från Kultur & Fritid, med 
ansvar för administration och samordning, har organisationen upplevts som komplicerad eftersom 
pengarna har legat hos socialnämnden för beslut vid kommunstyrelsens planerings- och 
utvecklingsutskott (Figur 3). Det finns även uttalanden från politiker i intervjuerna att de saknar den 
tidigare insynen i FATI.  

Den rådande samstämmigheten som finns runt FATI kan vara ett resultat av de fyra målkriterier som 
2006 arbetades fram men upphörde att gälla 2011. Dessa målkriterier var: det goda livet; kunskap; 
samsyn; och ledning och var kopplade till det övergripande målet i form av samordning av förebyggande 
arbete/tidiga insatser.  

Oavsett organisation är tydliga gemensamma mål en förutsättning för att utveckla sociala investeringar. 
Det finns exempel där kommunledningen efter många år av förhandlingar om sociala investeringar ändå 
inte lyckas komma överens (Järbur m.fl, 2014).  
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Resursfördelning  
Sundsvall beskrivs ha goda och trygga uppväxtvillkor samtidigt som det finns bostadsområden och 
enskilda familjer där barn och unga kan ha det svårt. Här menar både politiker och tjänstemän att FATI 
fyller en viktig funktion att utjämna skillnaderna genom att kompensera bristerna för de mest 
behövande.  

Sociala investeringar kan betraktas som ett nytt resursfördelningssystem gällande fördelning av 
välfärdsresurser såväl inom som mellan tidsperioder (Jannesson & Jonsson, 2015). Som 
resursfördelningssystem för tidiga insatser fyller FATI kriteriet för sociala investeringar.  

Det är de lokala förutsättningarna som styr möjligheterna med de sociala investeringarna men generellt 
finns två finansieringsmodeller; återföringsmodellen och budgetmodellen. Båda bygger på idén att det 
är mer ekonomiskt att tillskjuta extra resurser i ett tidigt skede. Det som skiljer dessa båda modeller åt 
är kravet på återföring. Återföringsmodellen innebär att vinsterna från de framtida minskade 
kostnaderna kan återföras antingen strikt (Norrköping) eller villkorat. Strikt återföring innebär återföring 
oavsett om investeringen fått teckning eller inte. Villkorad återföring sker i fall det verkligen skett 
kostnadsminskningar. Budgetmodellen har inget återbetalningskrav. Det innebär en avsättning till 
gemensamma medel på antingen ett engångsbelopp (Umeå) eller som i Sundsvalls arbete med FATI en 
årlig avsättning.  

Som resursfördelning har Sundsvalls kommun hittills avsatt 28 miljoner kronor till FATI att jämföra med 
Norrköping 40 miljoner kronor och Umeå 120 miljoner kronor som anses höra till de kommuner som 
kommit långt med sociala investeringar för barn och unga59.  

Umeå är den kommun som satsat mest pengar i landet, 120 miljoner kronor, sedan år 2010. Av dessa är 
12 miljoner kronor öronmärkta pengar för samverkan mellan föreningsliv och kommunala förvaltningar. 
Före 2010 avsatte Umeå 10 miljoner kronor till TILDA-projektet som inspirerade utformningen av FATI. 
Umeå kommun har haft svårigheter att hantera budgeten inom den sociala investeringsfonden. Därför 
kommer de troligtvis att återgå till föregångaren TILDA, som hade en tydligare uppdelning mellan 
politiker och förvaltningsledning. Det har varit svårigheter för nämnderna att hantera budgetbortfallet 
när så mycket pengar ska avsättas till en gemensam pott. Detta har gjort att många projektansökningar 
från förvaltningarna har handlat om att få medel att avsluta pågående projekt eller om andra 
resursfördelningsproblem som uppstått med den minskade driftbudgeten60.   

Resultaten av FATI-utvärderingen visar att FATI har stor betydelse för de barn och unga som får och 
berörs av medlen. Det pågår aktiviteter ute i bostadsområdena som inte skulle ha skett utan FATI. De 
mest betydande förändringarna, som beror på FATI-medlen, anser de intervjuade ha skett på 
individnivå. Sunda levnadsvanor, socialt samspel, leva ett bra liv det är sådant som tas med när 
beredningsgruppen ger förslag på beviljade FATI-projekt. Däremot upplevs ansökningsförfarandet vara 
omständligt speciellt vi de tillfällen som projekten avslås. Det finns erfarenheter från andra kommuner 
där bara själva iden först lämnas in och bedöms, därefter görs en fullständig ansökan på bra idéer.  

Metodutveckling 
När medel frigjorts återstår frågan hur de sociala investeringarna i praktiken ska gå till.  

Sociala investeringar frigör medel för tidiga insatser och förebyggande arbete. De frigjorda 
gemensamma medlen är otroligt värdefulla för de barn och unga som nås av dem. Detta visar inte minst 
utvärderingen av FATI. Men vi anser att det ligger en stor utmaning i att lösa hur medlen på bästa sätt 
verkligen kan göra skillnad för barn och ungdomar.  

59 Psynk SKL http://psynk.se/ 
60 Stefan Nybom Processledare, Umeå kommun (Personlig kommunikation) 
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FATI har sedan år 2009 beviljat 79 projekt med olika omfattningar. Umeå kommun har beviljat 16 
projekt och då har som ovan beskrivits några projekt handlat om att hantera budgeten och inte någon 
tidig insats för barn. Norrköping har beviljat fyra projekt inga av dem har varit föreningsdrivna. Som 
kontrast har väldigt många av projekten inom FATI skett med civilsamhällets, föreningars eller 
studieförbunds medverkan. Projekten har varit av hälsofrämjande karaktär där målet på längre sikt är 
fler föreningsaktiva barn och unga. Från dessa 79 FATI-projekt ger projektledarna många exempel på att 
barn har fått självkänsla och varit stolta över att delta, de har fått glädje, lära sig förlora, måla, pröva 
olika idrotter samt utökade nätverk, de beskriver också en starkare koppling mellan barn och vuxna. 
Projektledarna menar att aktiviteterna blivit viktiga nätverk för barnen samt att det finns ett stort behov 
för många barn att få en meningsfull fritid utan krav på betalning.  

Det finns samtidigt en tydlig ambition att FATI-medlen ska vara resursutjämnande för de barn som 
behöver det bäst. Genom att rikta insatserna till alla barn och ungdomar är tanken att nå barn med alla 
sorters behov, även de mest utsatta. Utvärderingen visar dock att öppna aktiviteter inte per automatik 
når alla barn som behöver det. Här finns behov av både kunskap om uppsökande arbete, gruppdynamik 
samt annan kunskap om barn och ungdomar, för att nå och behålla de utsatta barnen i verksamheten. 
Däremot har bostadsområden med sämre förutsättningar varit prioriterade vilket gjort att fler projekt 
nått barnen i dessa områden.  

Vi kan konstatera att som resursutjämningsystem har FATI fungerat på generell nivå mellan 
bostadsområdena men kanske inte fullt ut på individnivå. 

Vi ser i utvärderingen att i bostadsområdena finns förvaltningarna med i FATI-arbetet genom 
fritidsgårdar, skolor, fritidshem etc. Möjligtvis saknas socialförvaltningen som inte på samma sätt är 
knuten till det geografiska området. Kanske med lättnader i ansökningsförfarandet, genom exempelvis 
en idéprövning, kan arbetstyngda förvaltningar göras mer villiga att pröva sina idéer för FATI-medel.  

Samtidigt vill vi peka på en erfarenhet från Umeå, där förvaltningarna varit flitiga att söka och få medel. 
Detta har inneburit att rutinerade tjänstemän förvunnit till olika projekt, vilket har gett en urholkning 
och kraftig kvalitetssänkning av förvaltningarnas basverksamheter. Det är faktiskt en av anledningarna 
till varför Umeå väljer att lämna den sociala investeringsfonden. Vi menar att metodutveckling inte alltid 
måste vara innovativa idéer i projektform, riktade direkt till barn och ungdomar. Det kan även vara 
innovativa idéer för att stärka basverksamheten kanske mellan två förvaltningar för att på det sättet ge 
bättre service till barnen och familjerna. 

Ambitionen att fungerande FATI-projekt ska kunna hitta andra finansieringskällor har visat sig svår att 
uppnå när det gäller de föreningsdrivna projekten vilket inte minst erfarenheten från Back 2 Basics i 
Sundsvall visat.  

 

Utvärdering/Uppföljning 
När medel frigjorts och metoder för de sociala investeringarna utvecklats återstår frågorna om och hur 
investeringarna gjort någon skillnad för barnen. 

Sociala investeringar bygger på strukturen att genom socioekonomiska beräkningar kunna räkna hem 
vad kostnaden för en insats idag kan generera i vinst för framtiden (Nilsson, 2014). Samtidigt visar 
erfarenheter från Psynk, SKL att man måste fokusera mera på hur man kan följa upp och utvärdera 
insatserna och inte bara strikt räkna på budget och vinster i förhållanden till utanförskap61. Många 

61 Louise Källbom Tema ledare Norrköpings kommun (Personlig kommunikation) http://www.norrkoping.se/ 
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kommuner vittnar om svårigheten att utvärdera arbetet och verkligen få veta ifall projektet gett något 
resultat (Källbom, 2014). Under hösten 2014 har vi sökt lösningar på den frågan för FATI.  

 

Sammanfattande svar på FATI-utvärderingens frågor 
Utvärderingen av FATI har ett vetenskapligt upplägg och ska leda till utvecklad kunskap för förbättringar 
av verksamheten och för beslutsunderlag till beslutsfattare.  

Syftet med utvärderingen är att analysera och värdera ifall de sociala investeringar som gjorts inom 
ramen för FATI-medlen har och i så fall hur:  

1. Främjat trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga? 
2. Underlättat och stimulerat samverkan mellan olika verksamheter? 
3. Kan den djupare förståelsen om ovanstående frågor visa på utvecklingspotential för FATI?  

För att belysa FATI från flera sidor har vi undersökt processer och effekter av FATI med hjälp av olika 
metoder. Att analysera effekter handlar om att försöka svara på ifall FATI-medlen har främjat goda och 
trygga uppväxtvillkor, det vill säga har FATI-medlen verkligen kommit barnen, familjerna, till godo? 
Processer har vi med hjälp av programteori svarat på frågan hur FATI-medlen främjat goda 
uppväxtvillkor, det vill då säga hur FATI-medlen kommit barnen, familjerna till godo? Programteori 
innebär att vi undersöker antaganden om hur det var tänkt att FATI skulle fungera och hur deltagarna 
beskriver antaganden om hur det blev. I utvärderingen fokuseras FATI som helhet men för djupare 
förståelse av enskilda projekt har ett bostadsområde – Ljustadalen – studerats. Genom att inkludera 
verksamheter i utvärderingsprocessen har början på en lärandeprocess skapas bland de som berörs av 
FATI. 

Sundsvalls politiker började redan år 2004 fundera hur förebyggande arbete för barn och unga skulle 
kunna samordnas mellan förvaltningarna. Sedan år 2009 har årligen medel avsatts i en gemensam 
budget för öronmärkta FATI-medel. Det finns en parti politisk och förvaltningsövergripande enighet om 
vikten av FATI. Den långsiktiga och enhetlig lösningen för FATI har gjort satsningen stabil över tid. 
Sundsvalls kommun har sedan år 2009 satsat 28 miljoner kronor i drygt 80 olika projekt. Många av 
projekten kommit till på initiativ av stadens starka föreningsliv. Det stora engagemanget som 
föreningslivet visat för FATI kan också ha sin grund i föreningsstödet som kommunen beslutat att 
behålla.  

 

Trygga och goda uppväxtvillkor 
Målet trygga och goda uppväxtförhållanden har inte tydligt definierats inom kommunen även om det är 
väl förankrat bland politiker och tjänstemän. Detta gör det svårt att uttala sig om målet har uppnåtts för 
vi vet inte när de är uppfyllda. Detta gör det också svårt att mäta i exakta siffror. Otydliga mål inom 
offentlig sektor är ganska vanligt förekommande och vi diskuterar längre fram hur målet goda och 
trygga uppväxtförhållanden skulle kunna definieras och mätas.  
De intervjuade politiker, chefer och projektledare uppfattade ändå målet som relativt enhetligt. Bra 
utbildning, tillgänglighet för alla, resursutjämnande samt frihet från förtryck och mobbning är några av 
exemplen som gavs. Några projektledare och tjänstemän diskuterade också goda uppväxtförhållanden i 
förhållande till en övergripande fördelningspolitik, exempelvis resursfördelning mellan bostadsområden. 
Nedläggningen av högstadiet i Ljustadalen var en sådan fråga som lyftes i förhållande till trygga 
uppväxtförhållanden.  
FATI-medel har till största delen använts till projekt på generell gruppnivå, det vill säga erbjudande till 
alla, och inte riktade insatser till specifika grupper med extra behov. FATI har i bostadsområdena gett 
skolan, fritidsgården, socialtjänsten, polisen, kyrkan, föreningar och övriga civilsamhället en möjlighet 
att erbjuda barn och unga olika upplevelser i närmiljön. Utifrån intervjuer med vuxna kan vi anta att FATI 
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genom åren har haft stor betydelse för de barn och unga som berörts av medlen. Barnen som deltagit 
har fått bättre självkänsla, fått prova på olika aktiviteter, fått något att gå till efter skolan oberoende av 
föräldrarnas betalningsförmåga. De har fått möjlighet att närma sig olika föreningar och många har blivit 
föreningsaktiva som annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med någon förening.  

FATI-medlen har fungerat resursutjämnade mellan de olika bostadsområdena. Det är de 
socioekonomiskt svagaste bostadsområdena som fått flest projekt. På det sättet har de barn som haft 
minst med egna resurser fått möjlighet att ta del av aktiviteter som annars inte varit tillgängliga för dem. 
FATI-medlen beskrivs som en förutsättning att kunna jobba med jämställdhet och integration.  

Däremot på individnivå kan det finnas grupper av barn som inte FATI fungerat resursutjämnande för 
exempelvis barn som har svårt att fungera i grupp. Utvärderingen visar att generella satsningar riktade 
till alla barn kan behöva kompletteras med specifika satsningar för barn med extra behov. Det är de 
kommunala förvaltningarna som har kunskap och uppdrag att jobba med barn och unga i behov av extra 
stöd, inte föreningar och studieförbund. Av den anledningen är det av yttersta vikt att frigöra resurser 
inom förvaltningarna för att utveckla FATI-verksamheten resursutjämnande även på individnivå.  

Vi har inte kunnat få några uppgifter om hur många barn som deltagit i verksamheterna, vilket gör att vi 
inte vet omfattningen av FATI-projekten för enskilda barn. Vi kan inte heller koppla de faktorer, som vi 
använt i denna rapport för att mäta uppväxtförhållanden (se sida 45), till FATI-projekten. 

 

Samverkan 
Det finns som tidigare nämnts en samsyn och samverkansprocesser på ledningsnivå i samband med 
organiseringen av FATI. Lokalt i bostadsområdena har det kommit igång samverkansprocesser mellan 
skolor, bibliotek, polis, kyrka, fritidsgårdar, föreningar och övriga civilsamhället. Det är den långsiktiga 
stabila satsningen på FATI (sex år) som möjliggjort denna samordning. Långsiktighet är viktigt vilket både 
forskare och SKL menar (Bokström m.fl, 2014; Huxam & Vangen, 2006). Detta har vi också funnit i vår 
utvärdering av FATI. Under de första projektåren beskrevs dåligt samarbete som den största utmaningen 
för projekten medan de senare åren beskrivs samarbetet som en förutsättning att kunna driva 
projekten.  

Det finns ett missnöje bland politiker och tjänstemän att förvaltningsgemensamma projekt inte har 
kommit till stånd i önskad utsträckning. Förvaltningarnas arbetsbörda kan vara en förklaring till 
uteblivna ansökningar. En annan förklaring kan vara kravet på minst två sökande aktörer. Tidigare 
forskning visar att samverkan är en svår process att använda, i synnerhet när det handlar om insatser till 
de mest behövande barnen och ungdomarna (Horwath & Morrison, 2007).  

Sett till bostadsområden har däremot många förvaltningsgemensamma projekt drivits. Skolan, 
fritidsgården har i nästan alla projekt varit medsökande. Socialtjänsten finns med i vissa projekt som i de 
centrala projekten som exempelvis föräldrastöd. FAVI har också varit medsökande i många projekt62. 
Möjligheten att söka externa resurser har skapat både kreativitet och samverkansprocesser så väl för 
politiker, tjänstemän som föreningar och det övriga civilsamhället. Kravet på minst två medsökande har 
gett många aktörer anledning att närma sig varandra inte bara inom projekten. Det har varit 148 
ansökningar och 79 av dessa har beviljats. De ansökningar som fått avslag har ändå haft en gemensam 
projektplanering i de flesta fall. I de beviljade projekten har samarbetet mellan olika aktörer varit en 
förutsättning.  
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Utvärderingen visar att FATI-arbetet i Sundsvall inneburit en långsiktig politisk satsning som gett 
omfattande samverkan i bostadsområdena mellan ett starkt föreningsliv, civilsamhället och lokala 
kommunala aktörer. 

 

Utvecklingsmöjligheter  
När vi ser på FATI som social investeringsmodell finns det mycket erfarenheter inom kommunen som är 
värt att ta fasta på. Inte minst de långsiktiga arbetet, den stabila organisation och den gemensamma 
satsning som FATI är. Verksamheten har kontinuerligt utvärderats och följts upp63.   

Både för bra process- och effektutvärderingar krävs tydligt definierade mål för de satsningar som görs. 
Målen bör finnas på kort- och lång sikt både övergripande och i projekten: 

• Vad ska vi uppnå med FATI under ett år? 
• Vad ska vi uppnå med FATI på fem och tio år?  

Det faller sig inte naturligt att i projekt ha mål på fem och tio år, men väl mål på projektåret. Här kan 
man fundera på långsiktigheten i att bedriva förebyggande arbete i projekt om ett år i taget. Exempelvis 
efterfrågade trygghetsgruppen i Ljustadalen pengar för mera långsiktiga satsningar. Tidsramarna för 
projekten skulle kunna vara mera flexibla exempelvis att ett projekt bedrivs under en längre tidsperiod 
men i mindre omfattning i ett bostadsområde. Även kriterierna för bedömningarna av ansökningarna 
skulle kunna tydliggöras.  

För bättre utvärdering av projekten föreslår vi följande punkter: 
1. Projektidéer prövas av beredningsgruppen, bara godkända projektidéer lämnar fullständig 

ansökan. Projektägarna kan då få hjälp att utforma tydliga helst mätbara mål för bättre 
avrapportering. 

2. Tydliga mål, kvantitativt hur många barn deltar, uppdelat på kön och ålder, vilka aktiviteter har 
genomförts, hur många blev medlemmar i en befintlig klubb/förening etc. 

3. Tydliga mål, kvalitativt vad har vi lärt oss, vilka intryck har vi fått, feedback från 
samarbetspartners, samarbetsvilja etc.  

4. Ta vara på de erfarenheter som dragits i tidigare projekt. De uppföljningar och utvärderingar 
som beskriver ”vad har vi gjort” och ”vad har vi lärt oss” skulle kunna göras mera offentligt. 
Exempelvis läggas ut på hemsidan för att kunna ge inspiration och kunskap om FATI- projekten. 
Idag kan det vara svårt att få någon enhetlig bild vad projekten egentligen innehåller.  

5. Finansiella aspekter/ekonomisk redovisning: till exakt vad gick de olika pengarna. Användes de 
till avlöning av vuxna som därmed finns till hands för barnen, var det annat material som barnen 
kunde använda, lokalhyror m.m. 

Inom ramen för utvärderingen av FATI har vi inte lyckats hitta mätetal som går att koppla till ifall FATI 
gett trygga och goda uppväxtförhållanden. För att kunna mäta de faktorer som visar på 
uppväxtförhållanden skulle man, förutom de mätetal som vi använt oss av, kunna titta på slutbetygen 
från åk 9 och måluppfyllelsegrad på nationella proven för åk 3 och 6 för de flickor och pojkar som direkt 
berörts av FATI-medlen. Som komplement kan en egen enkät genomföras som svarar på hur flickorna 
och pojkarna själva skattar sin hälsa, trygghet och fritid. Det går också mäta skolfrånvaron som ett mått 
på hälsa. För att få en ännu tydligare bild av hur uppväxtsituationen ser ut bör också den 
socioekonomiska strukturen runt barnen mätas, t.ex. boendeförhållanden, föräldrars utbildningsnivå, 
inkomst, härkomst osv. Sådana data kan inhämtas från bland andra SCB.  

Det hade också varit värdefullt att få möjlighet att fråga flickorna och pojkarna och föräldrar om deras 
upplevelse av trygga och goda uppväxtförhållanden, samt om deras erfarenhet av FATI.    
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Genomgång av de skriftliga dokument som berör arbetet med FATI som helhet mellan åren 2004-2014.  

2004-02-03 Motion om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet.  

2004-03-31 Yttrande över motion (s) om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. 
Barn och utbildningsnämnden. 

2004-04-28 Remiss – motion (s) om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. Kultur 
och fritidsnämnden 

2004-06-23 Yttrande över motion (s) om samordning av förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. 
Socialnämnden. 

2004-06-21 KF beslut om FATI i MRP. 

2004-10-11 Kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. 051-04 skrivelse  

2005-09-20 Remiss- inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat förebyggande arbete/ tidiga 
insatser för barn och unga. Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och 
Socialnämnden. 

2005-11-23 Måldokument för det samordnande, förebyggande arbetet med tidiga insatser i Sundsvall. 
Barn- och utbildnings nämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. 

2005-12-05 Inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat förebyggande arbete/tidiga insatser 
för barn och unga. Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelse kontoret. 

2005-12-13 Kommunstyrelsens finansutskott  
2006-01-16 Kommunstyrelsen  
Inriktningsförslag och måldokument gällande samordnat förebyggande arbete/tidiga insatser för barn och 
unga.   

2006-03-21 Mejlkorr mellan förvaltningscheferna  

2006-11-10 Förslag till fortsatt arbete inom FATI anteckningar från förvaltningschefernas möte. 

2008-04-01 SN, Kraftsamling för FATI-arbetet förslag till utvecklingsfond.  

2008-06-16 § 375 KF Mål- och resursplan för 2009  

2009-03-31 Beslutsunderlag första ansökningarna 

2009-2010 Utvärdering Förebyggande Arbete och Tidiga Insatser(FATI) för barn och unga i Sundsvall. FOU 
Västernorrland. 

2011-05-02 Regelverk FATI, förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och ungdomar. 
Koncernstabens handläggning av regelverk, PM regelverket Kommunfullmäktiges beslut. 

2014-10-24 Motion ångande inrättande av en social investeringsfond.  

Projektbeskrivningar och rapporter för enskilda projekt 

090324 Ansökning nr 1 FATI  

100115 Avstämningsrapport del 1 B2B Ljustadalen  
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100415 Ansökan nr 2 i FATI 

100531 Avstämningsrapport del 1 B2B  

100602 Beslut ansökningar FATI 15 april  

100914 Slutrapport del 1 B2B 

101210 Avstämningsrapport del 2 B2B 

110321 Avstämningsrapport del 2 B2B  

110321 Lägesrapport del 2 B2B  

110704 Återremiss av ansökan B2B 

121015 B2B fortsatt verksamhet 

121217 Beslut kommunfullmäktige om fortsatt verksamhet  

130204 Villkor B2B Ljustadalen Underskrivet 

1306 Avstämningsrapport  

1409 Rapport Back 2 Basics - uppföljning 

2009-03-30 Ansökan livsstilsförändring 

2009-03-31 Beslutsunderlag ansökningar 090331 

2010-09-14 Ljustadalen Livsstilsförändring. projekt 2009-2010 

2011-09-30 KS-2011-00791-1 Bilaga 1 PM - Ansökningar till FATI  

2011-09-30 KS-2011-00791-1 FATI-ansökningar  

2013-05-17 Slutrapport - Mötesplats Ljustadalen  

2012-09-28 Ljusta ansökan Mötesplats 2020 

  

 



 

 

Manualer för dokumentanalys och intervjuer för utvärderingen av FATI  
Dokument analysguide  

1. Övergripande styrdokument:  

Genomgång av de skriftliga dokument som berör arbetet med FATI som helhet mellan åren 2004-2014.  

Problemen: 

• Vilka/vilket problem antas FATI lösa?  
• Hur presenteras problemen  
• (Finns antaganden bakom) 

Förutsättningar:  

• Hur beskrivs förutsättningarna?  
• (Finns antaganden om lösningar) 

Aktiviteter: 

• Vilka aktiviteter föreslås?  

Mål/resultat/effekter: 

• Vilka mål finns uttalade?  
• Vilka (mätbara) resultat förväntas uppnås?  
• Vilka är de önskade effekterna?  

2. Projektbeskrivningar och rapporter för enskilda projekt 

Genomgång av skriftliga ansökningar, rapporter, slutrapporter och ekonomiska redovisningar som berör 
de utvalda projekten. 

Problemen: 

• Vilket/vilka problem antas projektet lösa?  
• Hur presenteras problemen  
• (Finns antaganden bakom) 

Förutsättningar:  

• Hur beskrivs förutsättningarna?  
• Målgrupp, tidsperiod, beviljade medel, medverkande aktörer etc. 

Aktiviteter: 

• Vilka aktiviteter föreslås?  
• (Hur antas problemen lösas?)  

Mål/resultat/effekter: 

• Vilka mål finns uttalade?  
• Vilka (mätbara) resultat förväntas uppnås?  
• (Vilka är de önskade effekterna?) 

Bilaga 2. Intervjuguide och Dokumentanalys 

 



 

I de fall de finns rapporter och slutrapporter: 

• Vad har redovisats? Uppnådda mål/resultat, förändringar i projektet etc.  

Intervjuguide 

Ca tio telefonintervjuer beräknas under oktober och november samt en fokusgruppintervju.  

1. Politiker: 

Enskilda telefonintervjuer med tre centrala politiker: en som var med från början 2004, en som var med 
när det förändrades 2011 och en som kommer att vara med framåt (eftersom det är val och byta av 
politiker väljs de tre politikerna utifrån de två första kategorierna). 

Politisk tillhörighet 

Beskriv kortfattat din roll i FATI. 

1. Hur uppfattar du målet med FATI? 
2. Vad är din uppfattning om goda uppväxtförhållanden för barn och unga? 
3. Hur uppfattar du att FATI bidragit till goda uppväxtförhållanden för barn och unga?  
4. Hur uppfattar du att FATI bidragit till samverkan mellan olika aktörer?  
5. Hur ser du på FATI från 2015 och framåt?  

2. Beredningsgruppen:  

Enskilda telefonintervjuer med direktörerna för de deltagande förvaltningarna Socialtjänstförvaltningen, 
Kultur och fritid, Barn och utbildning, och Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 
(NAVI).   

Beskriv kortfattat din roll i FATI. 

1. Hur uppfattar du målet med FATI? 
2. Vad betyder FATI för din förvaltning?  
3. Vad är din uppfattning om goda uppväxtförhållanden för barn och unga? 
4. Hur uppfattar du att FATI bidragit till goda uppväxtförhållanden för barn och unga?  
5. Hur uppfattar du att FATI bidragit till samverkan mellan olika aktörer? 
6. Hur uppfattar du att FATI stärkt samverkan för din förvaltning, med vilka aktörer och på vilket sätt 

i så fall?  
7. (Hur ser du på FATI från 2015 och framåt utifrån din förvaltning?) 

3. Projektägare:  

Enskilda telefonintervjuer med 3-4 projektledare  

Beskriv kortfattat din roll i projektet. 

1. Hur uppfattar du målet med projektet? 
2. Vad är din uppfattning om goda uppväxtförhållanden för barn och unga? 
3. Hur uppfattar du att detta projekt bidragit till goda uppväxtförhållanden för barn och unga i 

området?  
4. Hur uppfattar du att projektet bidragit till samverkan för er, i så fall mellan vilka?  
5. Har du några tankar eller erfarenheter av FATI som kan vara viktiga för hur FATI kan formas 

framåt?  

4. Fokusgruppintervju: med trygghetsgruppen i Ljustadalen: 

Trygghetsgruppen utgör då en referensgrupp för det geografiska området Ljustadalen:  

 



 

Deltagarna presenterar sig. 

FATI 

1. Hur uppfattar ni uppväxtförhållandena för barn och unga i Ljustadalen? 
2. Har FATI påverkat barns och ungas uppväxtförhållanden i Ljustadalen?  Kan ni ge exempel. 
3. Har FATI stimulerat till samverkan mellan olika aktörer i området? Kan ni ge exempel. 
4. Har ni några idéer om hur FATI skulle kunna utvecklas för att främja goda uppväxtförhållanden för 

barn och unga i Ljustadalen? 
5. Har ni några idéer om hur FATI skulle kunna utvecklas för att främja samverkan mellan olika 

aktörer i Ljustadalen? 

Trygghetsgruppen i Ljustadalen 

Övergripande mål: Ökad trygghet i Ljustadalen  

1. Kan ni kort beskriva de arbete ni gör i trygghetsgruppen. 
2. Hur bidrar ditt deltagande i trygghetsgruppen ditt vardagliga arbete? Kan ni ge exempel  
3. Om ni fick fria händer hur skulle arbetet i trygghetsgruppen i Ljustadalen se ut om fem år? 
4. På vilket sätt skulle det öka tryggheten för invånarna i Ljustadalen?  
5. Vilket stöd skulle ni behöva från Trygghetsrådet?  
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Politiker  
Lars Persson (fp) ordförande i KS PLU, fn vice kommunalråd   
Joao Pinheiro (s) ledamot i KS PLU, ledamot BUN, fn oppositionsledare    
Kim Ottosson (v) ledamot, tf ersättare i KS PLU  
 

Förvaltningsdirektörer/Beredningsgruppen för FATI 
Marianne Bergman, kanslienhetschef, tf förvaltningsdirektör Socialtjänsten 
Lars Karlstrand, chef elevhälsan, Barn och utbildning  
Ulla Näsman, tidigare förvaltningsdirektör Kultur & Fritid 
Leena Utterström, förvaltningsdirektör för FAVI (Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration) 
 

Projektansvariga, projektledare och projektaktiva i Ljustadalen 
Madeleine Kjellberg, ordf för föreningen Skogsbrynet, Ljustadalen  
Helen Carlander, ledare och lokalt verksamhetsansvarig GIF för Back 2 Basic 
Per Olof Altin, kassör, styrelsen, ledare f barn o ungdom, Sund IF 
Wejdan Derky, konstnär från Syrien och pedagog 
 

Trygghetsgruppen i Ljustadalen 
Agneta Stenmark, rektor Ljustadalens skola  
Helen Vallin, fritidspedagog Ljustadalens skola 
Kari Lehto, chef/föreståndare för Ljusta Aktivitets Center (LAC)   
Joanna Söderberg, Musik handledare (LAC) 
Caroline Enberg, Svenska kyrkan 
Tomas Sjöström, Polisen 
 

Guidning i Ljustadalen  
Kari Lehto, chef/föreståndare för Ljusta Aktivitets Center (LAC)   
 
 
  

Bilaga 4. Deltagarförteckning intervjuer 

 



 

 

Alla följande länkar var aktuella 2015-01-15 

• Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/ 

• Regeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/17863/a/234653 

• RKA/KOLADA (dokument angående uppväxtförhållanden): 
http://www.grkom.se/download/18.30ec1dda1492859ce763ef0a/1413802404620/nationella_nyckeltal.pd
f 

• Skolverket: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1665 

• Ungdomsstyrelsen/ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:  

http://www.mucf.se/  

• BO: http://barnombudsmannen.se/max18/ 

• Gotlands regionen: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-
halsa/Folkhalsa/Utmaningar-for-folkhalsoarbetet/Trygga-och-goda-uppvaxtvillkor/ 

• Nacka kommun: 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/resultat_jamforelser/folkhalsorapporter/livsmiljo/uppvaxt/
Sidor/default.aspx 

• Göteborgsregionen: 
http://www.grkom.se/toppmenyn/samverkansomraden/grvalfard/konferensdokumentation/mattochmatni
ngaravbarnsochungashalsaochlivsvillkor.4.30ec1dda1492859ce763a42b.html 

• Psynk SKL: http://psynk.se/ 

• Norrköpings kommun: www.norrkoping.se  

• Umeå kommun: http://www.umea.se/umeakommun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html 

  

Bilaga 5. Länkar till myndigheternas hemsidor 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/barn-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.regeringen.se/sb/d/17863/a/234653
http://www.grkom.se/download/18.30ec1dda1492859ce763ef0a/1413802404620/nationella_nyckeltal.pdf
http://www.grkom.se/download/18.30ec1dda1492859ce763ef0a/1413802404620/nationella_nyckeltal.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1665
http://www.mucf.se/
http://barnombudsmannen.se/max18/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Folkhalsa/Utmaningar-for-folkhalsoarbetet/Trygga-och-goda-uppvaxtvillkor/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Folkhalsa/Utmaningar-for-folkhalsoarbetet/Trygga-och-goda-uppvaxtvillkor/
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/resultat_jamforelser/folkhalsorapporter/livsmiljo/uppvaxt/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/resultat_jamforelser/folkhalsorapporter/livsmiljo/uppvaxt/Sidor/default.aspx
http://www.grkom.se/toppmenyn/samverkansomraden/grvalfard/konferensdokumentation/mattochmatningaravbarnsochungashalsaochlivsvillkor.4.30ec1dda1492859ce763a42b.html
http://www.grkom.se/toppmenyn/samverkansomraden/grvalfard/konferensdokumentation/mattochmatningaravbarnsochungashalsaochlivsvillkor.4.30ec1dda1492859ce763a42b.html
http://psynk.se/
http://www.norrkoping.se/
http://www.umea.se/umeakommun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html


 

 

 

Projekt Anordnare Period Medel (kr) Kategori Geo omr Ålder 
Hela gården Barn av vår tid, Skönsbergs och 

Alnö fritidsgårdar: stöd,mot 
droger,uppf 1 år efter 

November 2010 
– oktober 2011 

444 000 Demokrati Aln, Skönsb 13-16 år 

Origo Vibackeskolan, Kultur & 
Fritid/Alnö fritidsgård: elevstöd nå 
målen mm 

Läsåret 
2010/2011 

350 000 Blandat Alnö 13-16 år 

Ungdomsverksamhet i 
Bosvedjans centrum 

Kultur & Fritid, polis, 
socialtjänsten, Brf i Bosvedjan, 
Bosvedjeskolan, Hagaskolan, 
Bosvedjans kyrka, SoT:  Öppen 
verks bl a café 

2009-09-01 – 
2010-05-31 

300 000 Demokrati Bosvedjan 12 - 20 år 

Kulturidrottseftermiddag
ar 

Bredsands skola, Sundsvalls 
Kulturskola, Bredsands 
idrottsförening Timespin, 
Lobbenprojektet genom 
Arbetsförmedlingen och 
Västernorrlands idrottsförbund: 
fys, social,dans,musik,teater 

2013-08-12 – 
2015-06-30 

1 000 000 Blandat Bredsand 6-11 år 

En mil hundra år – ett 
historiskt projekt mellan 
Bredsands skola och 
Svartviks industriminnen 

Sundsvalls museum, Bredsands 
skola, Sällskapet Ostkustbanans 
vänner 

2012-03-14 -
2012-09-30 

10 000 Kultur Bredsand, skolan elever 8-11 
år och föräldr 

Innebandy för unga 
flickor på skolorna 

Sundsvalls IBF, Sticksjö skola, 
Bosvedjeskolan, Heliås friskola, 
Österro skola, Hagaskolan: samarb 
m skolor o fritids 
Sundsv.innebandy förening fys 
aktivit flickor  

2012-09-10 – 
2013-04-30 

50 000 Fysisk Granloholm Haga flickor 11-12 
år 

Skoj i kvarteret , 2010-01-01 – 
2010-06-01 

150 000 Demokrati Granloholm 10-12 år 

Hållbar drivkraft 
Granloholm 

NBV, Centrumvillan, Sticksjö 
skola, MFH, Djurens rätt i 
Sundsvall, Trygghetsgruppen m 
samverkanspartners 

2014-06-01 --
2015-12-31 

290 000 Demokrati Granloholm åk 4- 6 och 
sum 6 - 20 år 

Skogsäventyret Selånger SOK, Sticksjö och 
Granloholms skolor: natur och 
motion 

2009-09-01 - 
2010-05-31 

40 000 Fysisk Granloholm 10-12 år 

Back 2 Basics – 
Granloholm 

Sundsvall Dragons  2010 -10 --2011-
12 

400 000 Fysisk Granloholm 10-12år 

Back 2 Basics/Sundsvall 
Dragons 

KFUK-KFUM Basketklubb  
/Sundsvalls Dragons, Sticksjö 
skola, Granloholms skola, KFUK-
KFUM Sundsvall med omnejd:  
aktivera fl o pojk, etnicitet,mm 

Januari 2012 – 
December 2012 

350 000 Fysisk Granloholm 10-12 år 

B2B 400000 2013   Fysisk Granloholm   
B2B 400000 2014   Fysisk Granloholm   
Aktiv integrerad fritid på 
landsbygden för barn … 

Härelokalens byggnadsförening, 
Stige skola, Junis Medelpad, NBV 
Mittsverige, Indals fritidsgård, 
Centrumvillan Granloholm, Indals 
församling, Indals IF: 
aktivera,integration 

2010-01-01 – 
2010-12-31 

243 000 Demokrati Indal,Granloholm 0-16 år 

Back 2 Basics GIF, Granlo Bk,Dragons får 400 
000 perår 

2013 1 600 000 Fysisk Lju (Na,Grh,Skbg)   

Back 2 Basics GIF, Granlo Bk,Dragons 2014 1 600 000 Fysisk Lju (Na,Grh,Skbg)   
B2B 225 000 2012 ht   Fysisk Ljustadalen (NA)   
”Ljust i Ljustadalen” Ljustadalens skola, fritidsgården 

och Sund IF 
2014-08-01--
2016-08-31 

1 000 000 Blandat Ljustadalen 6-12 år 

Mötesplats Ljustadalen NBV Mittsverige, LAC, skolan, 
områdesföreningen Skogsbrynet, 
Junis/Bikupan Ljustadalen:  

 2011-11 –2012-
12-31 

335 000 Demokrati Ljustadalen barn o 
ungdom o 
föräldrar 

BacktoBasic Ljustadalen GIF Sundsvall, Sunds IF 2009-09-01 – 
2010-08-31 

400 000 Fysisk Ljustadalen 8-12 år 

Back 2 Basics – 
Ljustadalen 

GIF Sundsvall, Ljustadalens skola, 
Ljusta Aktivitetscentrum, 
Integrationsenheten Sundsvalls 
kommun: 

 2010-09-01 –
2011-08-31 

383 000 Fysisk Ljustadalen 8-12 år 

Back 2 Basics, 
Ljustadalen 

GIF Sundsvall, Sund IF, LAC, 
Ljustadalens skola 

 2011-09-01-  
2012-05-31 

246 000 Fysisk Ljustadalen Hall 8-12 
år,rastaktivite
t 13-16 år 

Livsstilsförändring med 
dans och kultur…. 

Ljusta AktivitetsCentrum, NBV, 
Junis Medelpad, Ljustadalens 
skola 

2009-09-01 – 
2010-08-31 

200 000 Kultur Ljustadalen 0-15 år, närst  
vuxna 

Respekt Scenkonstbolaget, Kulturskolan, 
Katrinelunds samt Ljustadalens 
skolor: Skolprojekt  Musik, 4 v m 
workshop 

2010-08-01– 
2011-02-28 

150 000 Kultur Ljustadalen, Haga 13-16 år 

Ung kraft i Matfors, del 2 NBV Mittsverige, Matfors 
fritidsgård, Matfors skola, KOFIS, 
Tuna församling, Matfors 

Juni 2011 – 
december 2012 

250 000 Blandat Matfors 6-20 år samt 
berörda 
föräldrar 

Bilaga 6. Förteckning över beviljade FATI-projekt 

 



 

kvartersteater, Byavakt, Polisen, 
Matfors Folkets Hus 

MEK-projektet Matfors fritidsgård, Tuna 
församling, Matfors skola, 
Studieförbundet Bilda, Allas 
Aktivitetshus: Mek för aktivitet 
och social förebygg 

2013-12-01 – 
2014-12-31 

352 000 Blandat Matfors 12- 16 år 

Folkans aktivitetshus i 
Matfors 

Föreningen nya Matfors Folkets 
hus: ungd samspel m vuxna driva 
aktiv. hus sedan soc företag 

Oktober 2010 – 
december 2011 

450 000 Demokrati Matfors 13-16 år 

Ung kraft i Matfors NBV Mittsverige, Matfors skola, 
Matfors fritidsgård, Tuna 
församling, polisen, kultur- och 
fritidsföreningar i samverkan, 
fastighetskontoret/Matfors folkets 
hus, Föreningspolen och Matfors 
kvartersteater: aktivera, 
drogförebyggande 

April 2010 – 
februari 2011 

225 000 Demokrati Matfors 12-17 år  
med föräldrar 

Matfors skola rustar för 
livet 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
fritidsgården, Allas aktivitetshus i 
Matfors och Sundsvalls 
gymnasium: förbättrad soc 
aktiviteter, entrepre-nörskap mm 

Så snart som 
möjligt t o m 
höstterminen 
2013 

650 000 Demokrati Matfors, skolan åk 5- 9? 

Olika men ändå lika IOGT-NTO, Somaliska och 
Diaspora Kulturförening, NBV, 
Junis, Nacksta fritidsgård, St 
Olofsskolan, Attention: 
Mötesplatser mot utanförskap 
Tagits tillbaka för 2014 

2014-01-01 – 
2014-12-31 

200 000 Demokrati Na 12-18 år 

B2B (får 400 000 kr per år) 2013   Fysisk Nacksta   
B2B   2014   Fysisk Nacksta   
Back 2 Basics – Nacksta GIF Sundsvall, Nacksta skola, 

Nacksta fritidsgård, lokala BRÅ-
gruppen: förlängning med ett år 

2009-10-01 – 
2010-09-30 

388 200 Fysisk Nacksta 8-12 år 

Back 2 Basics, Nacksta St Olofsskolan, fritidsgården i 
Nacksta  

1 januari 2011 – 
31 maj 2012 

450 000 Fysisk Nacksta 7-12 år båda 
könen, prio 
inv pojkar ny 
fler flickor 

Nacksta Fotbollstjejer, 
trygghet, självförtroende, 
samhörighet och stolthet 

Sundsvalls Damfotbollsförening, 
Nacksta fritidsgård:säkra två 
stabila grupper trygghet intr 
fotboll, föräldrar lockas till 
intresse 

2012-06-01 – 
2013-05 31 

200 000 Fysisk Nacksta flickor 8-10 
år, 11-12 år 

Nacksta Fotbollstjejer, 
trygghet, självförtroende, 
samhörighet och stolthet 

Sundsvalls Damfotbollsförening, 
Nacksta fritidsgård 

2013-06-01 – 
2014-05-31 

500 000 Fysisk Nacksta 8-13 år prio 

Knäcka fördomar Nacksta fritidsgård, SFI, 
Sundsvalls museum: 3 steg  med 
start ungd.grupp15-18 år,teater-o 
dansförest: prio Na ungd och 
vuxna 

November 2010- 
juni 2012 

180 000 Kultur Nacksta 13-18år  

Sound of Nacksta Studieförbundet Bilda, Svenska 
kyrkan, Nacksta fritidsgård: musik 
och dans föreställning egen kultur 

Augusti -
december 2012 

120 000 Kultur Nacksta 16-20 år på 
Na fritgård 

Sound of Nacksta 
Musical 

Studieförbundet Bilda Mittsverige, 
Svenska kyrkan (GA församling), 
Nacksta fritidsgård 

2013-08-12 – 
2014-10-12 

500 000 Kultur Nacksta 15-20 år 

Back 2 Basics, Nacksta 
och Ljustadalen 

GIFSundsv, StOlofsskolan, 
fritgården Nacksta 225000 

2012-06-01- 
2012-12-31 

450 000 Fysisk Nacksta (Ljusta) som ovan 

Sommarverkstan Njurunda församling, IFO 
Socialtjänsten, Njurunda 
simsällskap: sommaraktivitet barn 
m ensamst förälder 

25-29 juni, 2012, 
6-10 augusti 
2012 

35 000 Demokrati Njurunda 8-12 år 

Medvetet lärande Njurunda församling, skolorna i 
Njurunda skoldistrikt: Skolprojekt 

2009-08-01 – 
2010-12-31 

300 000 Demokrati Njurunda 7-11 år 

Mötesplatsen Njurunda församling, Njurunda 
skoldistrikt, Socialtjänsten individ- 
och familjeomsorg: möten ny inv 
ungd, ungd.utanförskap, stöd och 
gem kulturellt projekt 

April 2011 – 
april 2014 

450 000 Demokrati Njurunda 12-16 år 

Kultur i balans Mitthem, Vretens förskola avd. 
Tellus, St Olofsskolan, 
fritidsgården i Nacksta, SFI, 
Kvinnoforum Sadaka, Skeppets 
fam.behandl. och 
stödgruppsverksamhet, Föräldra-
föreningen mot Narkotika, 
Föreningen 
Enhörningen/Nätverket Vileda, 
Bosniska Föreningen, 
Kontaktnätet i Indal: kulturella 
aktiviteter i nätverk m Indal 

Augusti 2011 – 
december 2011 

250 000 Kultur SallyhillNa 0-18 år, 
vuxna  samt 
kvinnor inv 
fam. 

In i Gymnastiken Sundsvalls GK Jaktfalken, 
Skönsbergs fritidsgård, 
Skönsbergs skola, Danceworld 
AB: Gymnastik och dans intro o 
träning 

Vecka 24-34 70 000 Fysisk Skönsb flickor 6-17 
år med inv 
bakgr 

Skönsbergs 
Brobyggarprojekt 

Fritidsgård Sbg,lokala 
Trygghetsgruppen,föreningar, 

2014-09-01 --
2015-12-31 

700 000 Blandat Skönsberg 6-18 år 

 



 

forvaltningar,skolor, 
fsk,Hälsocentralen, kyrkor mfl 

Rafiki Kultur & Fritid, Global relations, 
Wayowayo, NGO: utbyte Kenya 

2009-08-01 – 
2013-06-30 

300 000 Demokrati Skönsberg 13-15 år 

B2B Granlo BK, Skönsbergs skola, 
fritidsgården i Skönsberg, 
Skönsbergs Bangolf 400 000 

2013   Fysisk Skönsberg   

Back 2 Basics Skönsberg Granlo BK, Skönsbergs skola: 
innebandy forts sedan 2008, nytt 
är akt dag för tjejer 

2009-09-01- 
2010-08-31 

400 000 Fysisk Skönsberg 7-12 år 

Back 2 Basics – 
Skönsberg 

Granlo BK, Skönsbergs skola, 
Olearys bowling, Judo Sundsvall, 
Skönsbergs bangolf 

1 juli 2010 – 30 
juni 2011 

400 000 Fysisk Skönsberg 8-12 år 

Back 2 Basics, Skönsberg Granlo BK, Skönsbergs skola, 
fritidsgården i Skönsberg, 
Skönsbergs Bangolf 

Juli 2011 – juni 
2012 

350 000 Fysisk Skönsberg 7-12 år 

Back 2 Basics, Skönsberg Granlo BK, Skönsbergs skola, 
fritidsgården i Skönsberg, 
Skönsbergs Bangolf 

2012-07-01- 
2012-12-31 

243 200 Fysisk Skönsberg som ovan 

B2B Granlo BK, Skönsb skola, 
fritgården i Skönsberg,400000 
Skönsbergs Bangolf 

2014   Fysisk Skönsberg   

Kultur förenar Ideella föreningen för film, teater 
och specialproduktioner, Folkets 
Hus Skönsberg, Teater 
Västernorrland, Kultur & Fritid, 
FAVI och socialtjänsten: teater 

Våren 2010 – 
tom våren 2011 

750 000 Kultur Skönsberg 10-15 år 

Rock after school Skönsbergs skola, studieförbundet 
Sensus 

November 2010 
– juni 2011 

49 000 Kultur Skönsberg 9-12 år 

InterFo ABF, Familjecentralen och Röda 
Korset:integration läsfrämj, 
föräldra stöd, särskilt kvinnor, 
samt ledare för grupperna mfl 

2012-11-01 – 
2013-12-31 

400 000 Demokrati Skönsberg,Sundsva
ll 

kvinnor, 
unga föräldr, 
asylsök, barn 
inv  

Killmässan 2009 Studieförbundet Bilda, Kultur & 
Fritid, barn- och 
utbildningsförvaltningen 

2009- 2 nov   96 800 Demokrati Sundsvall 13-16 år 

Vägen till thaisvensk för 
barn och unga 

Folkuniversitetet, Tantara Thai 
kulturförening:  Nära mötesplats 

2009-09-01- 
2010-02-28 

60 000 Demokrati Sundsvall 0-15 år, 
vuxna thail 
bakgrund 

Dialogdagarna Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Centrum 
mot rasism, Svenska kyrkan, Unga 
muslimer: aktivitet i grupper 

2009-08-20 – 
2009-10-23 

41 000 Demokrati Sundsvall 16-19 år, 
gymnasium 

Nätverket Vileda Nätverket Vileda, 
gymnasiesärskolan vid 
Västermalm och Åkersvik 

 2009 ht  – 2011 
vt 

32 000 Demokrati Sundsvall gymn  
särskolan 

Föräldrastöd i 
samverkan 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
primärvården Landstinget 
Västernorrland, ABF och Röda 
korset 

15 september 
2010 – 15 
september 2011 

150 000 Demokrati Sundsvall 0-15 

Föräldrarnas möte med 
förskola och skola 

Barn- och utbildning, FAVI, St 
Olofsskolan, Vreten och Tellus 
förskolor: föräldra samhällsinfo 
utbildn för barnen 

2012-05-15 – 
2014-05 15 

400 000 Demokrati Sundsvall ungdom och 
föräldrar inv  

Föräldrastödsgrupper Socialtjänsten (IFO), Barn- och 
utbildningsförvaltningen: förebygg 
problem relationer 
föräldragrupper, utb för personal 

Hösten 2012 -
våren 2013 

300 000 Demokrati Sundsvall föräldrar 
tillbarn3-
18år 

Språk på g ABF Västernorrland, Föreningen 
Tidsspegeln, Bokia, 
Modersmålscentrum:lässtimuleran
de aktiviteter pojkar, pappor och m 
inv bakgrund,lärare, politiker 

1 sep 2012 – 
2013-12-31 

250 000 Demokrati Sundsvall unga pojkar 
för gymn, 
fäder inv 
bakgr 

Future Youth Camp 
Sundsvall 2013 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
Näringslivsbolaget, Agera och 
FAVI: Info framtid utb o 
yrken,sommaraktivitet, 
sommarjobb 3 v plan 200 
ungdomar 

1 november 2012 
och pågår under 
sommaren 2013 

1 200 000 Demokrati Sundsvall 14-15 år 
samt 16-19 
år 

Future Youth Camp 2013 Socialtjänsten, AGera-
arbetsgivarringen: lön praktik V o 
O sommar 

Sommaren 2013 
i 
treveckorsinterva
ll 

208 000 Demokrati Sundsvall 14-15 år 

Föräldrastöd i Sundsvalls 
kommun 

Koncernstab, Barn-o utbförv,soctj, 
K&F, Favi 

2014-09-01 --
2016-06-30 

508 000 Demokrati Sundsvall föräldr t 
barn0-18 år 

Skolfam Barn- och utb, soc tj 2014-09-01--
2017-08-31 

600 000 Demokrati Sundsvall 6-12 år 

Sommarskola för 
utlandsfödda nyanlända 
gymnasieungdomar (2+2 
v) 

Favi, Stf Vuxenskolan, 
Västermalms skola, Socialtjänsten 

2014-06-16-
2014-08-15   

100 000 Demokrati/integ
r 

Sundsvall 16- 20 år ny  
anlända 

Simkunnighet för ALLA Sundsvalls simsällskap, barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
Migrationsverket: simträning  i 
första hand flyktingbarn 

2010 160 000 Fysisk Sundsvall 10-12 år  

Simkunnighet för alla Sundsvalls simsällskap, 
grundskolor, Migrationsverket, 

Vår- och höst-
terminen 2011  

133 000 Fysisk Sundsvall 9-12 år 
flyktingbarn 

 



 

SFI och FAVI: forts  
Dansprojektet FAVI, Kultur & Fritid, 

socialtjänsten, barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
Kultivator, Polarna, Bergsåkers 
Folkets Hus och dansbanden i 
regionen 

2009-09-01 – 
2010-06-10 

146 000 Kultur Sundsvall 13-18 år 

Barnkultur för bebisar Kultur & Fritid/kulturavdelningen 
och biblioteken, BVC 

2009 ht –  2011 
vt 

106 200 Kultur Sundsvall 6 mån-12 
mån 

Dans för tolerans FAVI, Kultur & Fritid, 
miljökontoret: dans  för soc 
träning.högstadiet, styrdans 

Oktober 2010 – 
juni 2011 

140 000 Kultur Sundsvall 13-16 år 

Kulturer Förenar Föreningen FTS, IBN Rushd, 
Sundsvalls kommun, Soc, Polisen, 
Skolan, Svenska Kyrkan, Fritgård, 
Scenkonstbolaget, Folkets Hus, 
Studieförbund, Landstinget, 
Kompassguiden i Norden AB, 
Invandrarföreningar, Af, Lst: 
Guide/fadderverksamhet nyan-
lända inv ungd. i vardag,  teater-
förest. Guidegrupper funkar, 
teaterförest, arbetsrel verks pågår 

December 2011 
– November 
2012 

195 000 Kultur Sundsvall ungdomar, 
nyanlända 
eller inte 
integrerade 

Future Youth Camp 2014 AGera arbetsgivarringen, Barn- 
och utbildning, SCA Forest 
Products AB, Grontmij AB, 
Näringslivsbolaget: 3 v ungd läger 
utb yrkesval IT,tekn,vård 

2013-12-01 – 
2014-09-30 

1 400 000 Demokrati Sundsvall  16-20 år 

Medea Nilsson & Emmanuelz, 
Västermalms skola, Skönsbergs 
folkets hus: Inv ungd IVIC, ta 
fram teaterförest 

Augusti 2010 – 
november 2010 

130 000 Kultur Sundsvall, Väst-
ermalm 

15-20 år 

Ett steg till Västermalms skola, Sundsvalls 
kulturskola, Barn- och utbildning, 
Scenkonstbolaget: Teater och 
musik, Föreningen FTS 

Våren 2012 – 
december 2012 

150 000 Kultur Sundsvall, 
Västermalm gy 

16-19år m fl 

Extra utbet av löner 2012 
är ej med! 

  25 659 400    

 

  

 



 

 

 

Back 2 Basics En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar. 2012, Bostedt, Göran, 
Aude/Mittuniversitetet Sundsvall. 

Förebyggande Arbete och Tidiga Insatser (FATI) för barn och unga i Sundsvall. 2010, FOU Västernorrland.  

Måldokument för trygghetsrådet, 2013, Edvall Malm, Disa  

Samverkan i lokalt trygghetsskapande arbete - En kvalitativ utvärdering av de lokala trygghetsgrupperna i 
Sundsvalls kommun. 2014, Fahlgren, David., Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 

Områdesanalys Ljustadalen, 2012  

  

Bilaga 7. Förteckning över utvärderingar/uppföljningar inom FATI 

 



 

 

 

FATI - Förebyggande Arbete Tidiga Insatser för barn och unga 
 
Vad är FATI? 

FATI står för Förebyggande Arbete Tidiga Insatser. Sundsvalls kommun avsätter varje år sedan 
2009 en summa pengar för att skapa goda och trygga uppväxtförhållanden för barn, 0 – 18 år. 

Kommunala verksamheter, föreningar och frivilligorganisationer kan söka pengar från FATI. 
Pengarna kan användas till projekt som förbättrar barns och ungas uppväxtförhållanden.  

För att få bidrag måste minst två olika aktörer driva projektet tillsammans. Det kan vara en 
förvaltning inom kommunen som samarbetar med en förening. Men det kan också vara 
föreningar som samarbetar med varandra eller med en frivillig organisation. Man kan söka FATI-
pengar två gånger per år.  

Kultur & Fritid tar emot ansökningarna. En grupp med tjänstemän, beredningsgruppen, tar fram 
underlag för beslut. I gruppen ingår representanter från Kultur & Fritid, barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, förvaltningen för arbete, vuxenutbildning och 
integration(FAVI) samt kommunens trygghetssamordnare och folkhälsosamordnare. 

Kommunstyrelsens Plan- och utvecklingsutskott PLU, bestämmer om vilka projekt som får 
pengar. 

Grunden för bedömningen av ansökningarna är  

• vad ska projektet leda till, vilket mål finns för projektet 

• på vilket sätt tänker man arbeta för att åstadkomma detta mål 

• är projektet nyskapande eller finns redan liknande verksamhet 

• hur ser budgeten ut – vilka kostnader söker man bidrag till, vilken egen insats finns 
medräknad, finns det några andra som ger bidrag 

• hur ska arbetet fortsätta efter projekttiden 

Varje projekt som beviljas bidrag ska lämna rapporter om verksamheten under projektets gång. 
Avstämningsrapport, lägesrapport och slutrapport ska lämnas in64.  

 

Utvärdering av FATI 

Under hösten 2014 har FATI utvärderats av två forskare, Disa Edvall Malm och Ida Bodén65.     

64 Sundsvalls kommuns anvisningar för att söka FATI pengar  
http://www.sundsvall.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-barn-och-ungdom/Forebyggande-
arbete---tidiga-insatser/Ansok-om-FATI-pengar/ 
65 Den sammanlagda tidsramen för utvärderingen var totalt 6 månader. 

Bilaga 8. Utvärdering av FATI, Sammanfattning enklare 

 

                                                           



 

Utvärderingen är vetenskaplig och ska ge kunskap som kan förbättra arbetet med FATI. Den ska 
också ge beslutsunderlag till politiker och tjänstemän.  

Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur pengarna som satsats i FATI har: 

1. Främjat trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga? 

2. Underlättat och stimulerat samverkan mellan olika verksamheter? 

Vi som utvärderat har använt flera metoder för att belysa processer och effekter i FATI.  

Att söka efter effekter handlar om att försöka svara på ifall FATI-insatserna har kommit barnen 
och deras familjer till godo? För att göra det har vi kartlagt data som skulle kunna mäta 
uppväxtförhållanden och gjort beräkningar på dessa.  

Genom att söka efter processer har vi svarat på frågan; Hur har FATI-medlen kommit barnen och 
familjerna till godo? Med hjälp av en metod66 har vi undersökt hur det var tänkt att FATI skulle 
fungera och hur deltagarna beskriver att det blev. Materialet samlades in genom granskning av 
kommunens dokument samt intervjuer med politiker, tjänstemän och projektledare.  

I utvärderingen fokuseras FATI som helhet. Men för en djupare förståelse av projektens 
betydelse i bostadsområdena har samtliga projekt i ett bostadsområde – Ljustadalen studerats 
närmare. Genom att välja ut ett bostadsområde och studera det djupare kan slutsatser dragna 
därifrån också antas gälla även andra områden.  

 

Hur länge har FATI funnits? 

FATI började med ett förslag som lämnades till kommunfullmäktige 2004. Den som lämnade 
förslaget tyckte att Sundsvall gjorde många bra insatser för barn och ungdomar men att de 
kunde samordnas bättre. Sedan 2009 har fyra kommunala nämnder avsatt pengar till en 
gemensam pott. Nämnderna är Kultur och fritidsnämnden, Socialnämnden, Barn och 
utbildningsnämnden och Nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning.  

Fram till år 2011 var det tre bostadsområden som kunde få pengar, Ljustadalen, Skönsberg och 
Granloholm. Pengar beviljades då till projekt som arbetade med barn mellan 0-4 år och 10-15 år. 
Ett nytt beslut fattades 2011 som fortfarande gäller. Nu kan bidrag beviljas till alla barn och 
ungdomar i alla bostadsområden i Sundsvalls kommun.   

 

Hur många projekt har fått pengar från FATI?  

Sundsvalls kommun har under åren 2009 – 2014 lagt 28 miljoner kronor till drygt 80 olika 
aktiviteter och projekt. Bland aktiviteterna kan tillexempel nämnas trygghetstsarbete och olika 
utvärderingar.  

Sedan 2009 har sammanlagt 148 projektansökningar lämnats in. 69 av de inlämnade 
ansökningarna har fått avslag och 79 har beviljats. Några av de ansökningar som fått avslag har 
prövats för föreningsstöd i stället. Alla projekt som beviljades medel har inte genomförts.  

66 Programteori 
 

                                                           



 

Tabell 5) Översikt antal beviljade FATI-projekt per år (2009-2014) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt alla år 

Antal inkomna ansökningar:  40 24 26 27 16 15 148 

Beviljade ansökningar: 18 14 9 17 11 10 79 

 

Projekten beviljas utifrån bostadsområden och kan handla om demokrati/integration, kultur och 
fysisk aktivitet. Det allra flesta projekt drivs av olika föreningar i samarbete med varandra eller 
kommunala verksamheter. Exempel på projekt som beviljats kan vara utbildning till föräldrar. För 
elever kan det vara sång och dans efter skolan eller feriearbete på sommaren. Alla projekt som 
beviljats finns uppräknade i bilaga 6.  

Ett projekt som politikerna satsat mycket FATI-pengar på är Back 2 Basics, B2B. Det är 
föreningarna GIF Sundsvalls, Sundsvall Dragons och Granlo BKs sociala satsningar på barn och 
unga i bostadsområden med få föreningar. Flickor och pojkar erbjuds att prova olika 
aktiviteter/idrotter gratis efter skoldagen. Meningen är att barnen utifrån ett eget intresse ska 
lockas att fortsätta med någon idrott eller aktivitet. De kan på så sätt komma i kontakt med 
föreningar och kanske även bli medlemmar. 

   

 

Figuren ovan visar hur FATI projekten i antal fördelats mellan bostadsområdena. Flest projekt har 
Sundsvalls centrala delar. Det är projekt riktade till boende i hela Sundsvall. 

 

FATI är sociala investeringar för tidiga insatser 

Sociala investeringar är ett sätt att fördela pengar till exempelvis tidiga insatser för barn och 
ungdomar. Insatserna ska leda till; mindre kostnader i framtiden för kommunen och till ett bättre 
liv för enskilda flickor och pojkar. I Sverige har många kommuner börjat avsätta pengar för 
sociala investeringar för barn och ungdomar.   
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En tydlig struktur för sociala investeringar   

Sociala investeringar för barn och unga kräver en tydlig struktur. Strukturen bygger på fyra 
komponenter:   

1. Att styra och organisera 

2. Att fördela resurser  

3. Att utveckla metoder   

4. Att utvärdera och följa upp  

I utvärderingen har vi belyst FATI utifrån dessa komponenter.   

 

1. Att styra och organisera 

Långsiktighet och tydliga gemensamma mål är en förutsättning för att utveckla sociala 
investeringar enligt Sveriges kommuner och landsting. Sundsvalls kommun ligger långt fram 
bland Sveriges kommuner i sin långsiktiga och tidiga satsning på FATI. Genom FATI har man 
politiskt styrt och organiserat tidiga sociala insatser för barn och unga.   

FATI har funnits sedan 2004 och det finns ett gemensamt mål med arbetet: Att skapa trygga och 
goda uppväxtförhållanden för barn och unga i Sundsvall.   

Utvärderingen visar att politiker och förvaltningschefer har en samsyn på målen med FATI. De 
har också en tydlig ansvarsfördelning mellan vad som ska göras och hur det ska göras. Mellan de 
olika förvaltningarna finns en tyst överenskommelse om hur FATI-medlen ska användas. 
Förvaltningscheferna i beredningsgruppen frågar efter tydligare kriterier för bedömningarna av 
FATI-ansökningarna. Politikerna frågar efter mer insyn i projekten som de hade tidigare år (2009-
2011).   

 

2. Att fördela resurser 

Sociala investeringar är ett nytt och mer långsiktigt sätt att fördela pengar. Grundtanken är att 
om barnen får en bra uppväxt så minskar de framtida sociala kostnaderna i kommunen.  

Sveriges kommuner och landsting beskriver två modeller för att fördela resurser; återförings-
modellen och budgetmodellen.  I återföringsmodellen får de förvaltningar som satsat pengarna 
tillbaka dem. Norrköping är ett exempel på en kommun som gör så.   

Budgetmodellen innebär att man sätter av pengar till en gemensam pott. Antingen som ett 
engångsbelopp (Umeå) eller som i Sundsvalls arbete med FATI, en summa varje år. Den modellen 
innebär att eventuella vinster inte behöver redovisas och återbetalas. 

Sundsvalls kommun har hittills avsatt 28 miljoner kronor till FATI. Det kan jämföras med att 
Norrköping satt av 40 miljoner och Umeå 120 miljoner.  Båda dessa kommuner finns bland de 
kommuner som anses kommit långt med sociala investeringar för barn och unga.  

Sundsvall beskrivs ha goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Men det finns 
bostadsområden och enskilda familjer där barn och unga kan ha det svårt. Både politiker och 

 



 

tjänstemän menar att FATI är viktigt för att utjämna skillnaderna genom att ge mest till de som 
har minst. 

 

3. Att utveckla metoder  

När man fördelar om pengar mellan olika tidsperioder så kan man göra mer förebyggande arbete 
och tidiga insatser.   

Utvärderingen av FATI visar att pengarna är värdefulla för de barn och unga som får ta del av 
dem. Alla flickor och pojkar erbjuds att delta i projekten. Men öppna aktiviteter (som många av 
FATI-projekten är) når inte alltid de barn som kanske behöver det bäst. FATI arbetet behöver 
utvecklas för att fånga upp och behålla många av de flickor och pojkar som har mest behov av 
FATI.  

Däremot har bostadsområden med sämre förutsättningar fått mera projekt vilket gjort att fler 
projekt nått barnen i dessa områden. Resurserna har jämnats ut mellan bostadsområdena men 
kanske inte fullt ut på individnivå. 

Avsikten är att FATI-projekt som fungerar ska kunna hitta annan finansiering när de fått bidrag i 
två ansökningsomgångar. Men det är svårt när det gäller projekt som drivs av föreningar vilket 
bland annat erfarenheten från Back 2 Basics i Sundsvall visat. 

 

4. Att utvärdera och följa upp 

När ekonomiska medel och metoder för de sociala investeringarna finns, så återstår frågan att ta 
reda på om investeringarna gjort skillnad för barnen. Rådet från Sveriges kommuner och 
landsting är att kommunerna måste se mer på hur man kan följa upp och utvärdera insatserna 
och inte strikt räkna på budget och vinster.  

Sociala investeringar bygger på att man genom socioekonomiska beräkningar ska kunna räkna på 
vad kostnaden för en insats idag kan ge för vinst i framtiden. Men många kommuner beskriver 
att det är svårt att utvärdera arbetet och verkligen få veta ifall projektet gett något resultat. 

 

 

Sammanfattande svar på FATI-utvärderingens frågor 

Fråga: Har FATI gett barn och unga trygga och goda uppväxtförhållanden i Sundsvall?  

Svar: Kommunen har inte tydligt beskrivit vad som avses med målet trygga och goda 
uppväxtförhållanden. Det blir då svårt att veta när man nått målet och svårt att mäta i exakta 
siffror.  

Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) har tagit fram några faktorer som kan mäta 
förutsättningen för barns och ungas goda uppväxtförhållanden. Dessa faktorer är  

1. Trygghet  

2. Bra hälsa  

 



 

3. God utbildning  

4. Meningsfull fritid  

Dessa fyra faktorer har vi använt för att hitta mätetal för barns och ungas uppväxtförhållanden 
och uppgifterna finns att få fram i kommunens databaser.  

Sammantaget kan man inte se en specifik skillnad i uppväxtförhållandena för flickor och pojkar i 
Ljustadalen jämfört med flickor och pojkar i hela Sundsvall.  

Vi kan inte heller koppla dessa resultat till FATI-projekten då vi inte säkert kan säga att det är 
uppväxtförhållandena för de barn som medverkat i FATI-projekten som faktorerna ovan är 
baserade på. 

Otydliga mål inom offentlig sektor är ganska vanligt. Intervjuade politiker, chefer och 
projektledare hade ändå relativt lika uppfattning om målet.  Bra utbildning, tillgänglighet för alla, 
mål som resursutjämnande samt frihet från förtryck och mobbning är några av exemplen som de 
angav.  

FATI-medel har till största delen använts till projekt riktade till alla och inte till specifika grupper 
och barn med extra behov. FATI har i bostadsområdena gett skolan, fritidsgården, socialtjänsten, 
polisen, kyrkan, föreningar och övriga civilsamhället en möjlighet att erbjuda barn och unga olika 
upplevelser i närmiljön.  

Genom intervjuer med vuxna kan vi anta att FATI har haft betydelse för de barn och unga som 
tagit del av projekten.  Flickor och pojkar som deltagit har fått bättre självkänsla, fått prova på 
olika aktiviteter och fått något att gå till efter skolan oberoende av föräldrarnas 
betalningsförmåga. De har fått möjlighet att närma sig olika föreningar och många har blivit 
föreningsaktiva. Barnen har fått större nätverk. 

FATI-medlen beskrivs som en viktig förutsättning att kunna jobba med jämställdhet och 
integration. FATI-medlen har fungerat resursutjämnande mellan de olika bostadsområdena. Det 
är de socioekonomiskt svagaste bostadsområdena som fått flest projekt. På det sättet har de 
barn som haft minst egna resurser fått möjlighet att ta del av aktiviteter som annars inte varit 
tillgängliga för dem.  

Däremot på individnivå kan det finnas grupper av barn som inte FATI fungerat resursutjämnande 
för, exempelvis barn som har svårt att fungera i grupp. Utvärderingen visar att generella 
satsningar riktade till alla barn kan behöva kompletteras med specifika satsningar för barn med 
extra behov. Det är kommunen som har kunskap och uppdrag att jobba med barn och unga i 
behov av extra stöd, inte föreningar och studieförbund. Av den anledningen är det viktigt att 
frigöra resurser inom förvaltningarna för att utveckla FATI-verksamheten även på individnivå.   

Vi har inte kunnat få uppgifter om hur många barn som deltagit i verksamheterna, vilket gör att 
vi inte vet omfattningen av FATI-projekten för enskilda barn.  

 

FRÅGA: Hur har FATI underlättat och stimulerat samverkan mellan olika verksamheter?  

Svar: Inom kommunen finns samsyn och samordning mellan politiker och chefer i samband med 
organiseringen av FATI- arbetet. I bostadsområdena har det kommit igång samverkan på flera 
sätt mellan skolor, bibliotek, polis, kyrka, fritidsgårdar, föreningar och övriga civilsamhället. Det 
 



 

är den långsiktiga stabila satsningen på FATI (6 år) som gjort denna samordning möjlig. Forskare 
anser att långsiktighet är viktigt för sociala investeringar.  Detta har vi också funnit i vår 
utvärdering av FATI.  

Under de första projektåren beskrevs dåligt samarbete som en stor utmaning för projekten 
medan de senaste åren har projektledare beskrivit samarbetet som en förutsättning att kunna 
driva projekten.    

Lokalt i bostadsområdena har kommunen bedrivit många projekt. Skolan och fritidsgården har i 
nästan alla projekt varit medsökande. Socialtjänsten finns med i vissa projekt och kanske mer i de 
centrala projekten som rör föräldrastöd. FAVI har också varit medsökande i många projekt.    

Det finns ett missnöje bland politiker och tjänstemän att det varit för få 
förvaltningsgemensamma projekt. Förvaltningarnas arbetsbörda kan vara en förklaring till 
uteblivna ansökningar från deras sida. En annan förklaring kan vara kravet på minst två sökande 
aktörer. Forskning från andra projekt visar att samarbete kan vara svårt att få tillstånd speciellt 
när samarbetet avser barn och ungdomar.   

Möjligheten att söka externa pengar har skapat både kreativitet och samverkan såväl för politiker 
och tjänstemän, som föreningar och övriga civilsamhället. Kravet på minst två medsökande har 
gett många aktörer anledning att närma sig varandra inte bara inom projekten. Det har varit 148 
ansökningar och 79 av dessa har beviljats. De ansökningar som fått avslag har ändå haft en 
gemensam projektplanering i de flesta fall. Utöver dessa 79 beviljade projekt ligger också 
trygghetsarbetet och utvärderingar genomförda med FATI-medel. 

Utvärderingen visar att FATI-arbetet i Sundsvall inneburit en långsiktig politisk satsning som gett 
omfattande samverkan i bostadsområdena mellan ett starkt föreningsliv, civilsamhället och 
lokala kommunala aktörer. 

 

Utvecklingsmöjligheter  

När vi ser på FATI som social investeringsmodell finns det många erfarenheter inom kommunen 
som är värda att ta vara på. Inte minst från det långsiktiga arbetet, den stabila organisationen 
och den gemensamma satsning som FATI är. Verksamheten har kontinuerligt utvärderats och 
följts upp.   

För bra process- och effektutvärderingar krävs tydligt definierade mål för de satsningar som görs. 
Målen bör finnas på kort och lång sikt både på övergripande nivå och i projekten: 

• Vad ska vi uppnå med FATI under ett år? 

• Vad ska vi uppnå med FATI på fem och tio år?  

För ettåriga projekt behöver målen vara konkreta för året. Man kan fundera på långsiktigheten i 
att bedriva förebyggande arbete i projekt om ett år i taget. Tidsramarna för projekten skulle 
kunna vara mera flexibla, exempelvis att projekt bedrivs under en längre tidsperiod men i mindre 
omfattning i ett bostadsområde.  

Även kriterierna för bedömningarna av ansökningarna skulle kunna göras tydligare.  

För bättre utvärdering av projekten föreslår vi följande fem punkter: 

 



 

1. Projektidéer prövas av beredningsgruppen och bara de som får godkända projektidéer 
lämnar en fullständig ansökan. Projektägarna kan då få hjälp att utforma tydliga och 
mätbara mål för en bättre avrapportering. 

2. Tydliga mål, kvantitativt hur många barn deltar, uppdelat på kön och ålder, vilka 
aktiviteter har genomförts, hur många blev medlemmar i en befintlig klubb/förening kan 
vara exempel på mål. 

 

3. Tydliga mål, kvalitativt vad har vi lärt oss, vilka intryck har vi fått, feedback från 
samarbetspartners, samarbetsvilja kan vara exempel på mål.  

4. Ta vara på de erfarenheter som har gjorts i tidigare projekt. De uppföljningar och 
utvärderingar som beskriver ”vad har vi gjort” och ”vad har vi lärt oss” skulle kunna göras 
mera offentligt. Erfarenheterna kan exempelvis läggas ut på hemsidan för att ge 
inspiration och kunskap om FATI- projekten. Idag kan det vara svårt att få någon enhetlig 
bild av vad projekten egentligen innehåller.  

5. Finansiella aspekter/ekonomisk redovisning: Redovisa mer exakt vad pengarna gick till. 
Har de använts till avlöning av vuxna som därmed fanns till hands för barnen.  
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