
 

 Det finns inga genvägar eller snabba 

lösningar. Ale kommuns erfarenhet är 

att en tydlig organisation och en 

genomtänkt modell för ledning och 

styrning är framgångsfaktorer. Men 

det kräver också att man vågar och vill 

utmana den befintliga organisationen. 

Ale har flera gånger gått in på fel spår 

och fått börja om. Erfarenheten gör att 

Ale idag bygger en utvecklings- 

organisation som gynnar kun-

skapsproduktion.   

En rapport om 

utmaningar och 

lärdomar i 

utvecklingsarbetet 

kring Sociala 

investeringar i Ale. 

     2012-2014 

”Från socioeufori till 

utvecklingsorganisation” 

 
Birgitta Augustsson 



1 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 3 

2. Vad kännetecknar sociala investeringar? ............................................................................................... 4 

3. Historik – Ales utveckling kring samverkan till det Sociala investeringsperspektivet ............................ 4 

Kort fakta Ale kommun ............................................................................................................................... 4 

Starten till en tydligare samverkan för barn och unga i Ale ....................................................................... 5 

Första kontakten med socioekonomi ......................................................................................................... 6 

4. Sociala investeringar i Ale tillsammans med Psynk ................................................................................ 8 

Organisation - styrning och ledning ............................................................................................................ 9 

Styrgrupp ................................................................................................................................................. 9 

Ledningsgrupp ......................................................................................................................................... 9 

Arbetsgrupp ................................................................................................................................................ 9 

Organisationskultur ................................................................................................................................... 10 

Ekonomiska styrsystem och redovisningsmässiga aspekter ..................................................................... 11 

Utforma och utveckla administrativa system för uppföljning och utvärdering ........................................ 11 

Verksamhet/Projektdesign ................................................................................................................... 12 

Implementering..................................................................................................................................... 12 

Ansökningar och beredning av ansökningar ............................................................................................. 13 

Ansökningsprocess för medel ............................................................................................................... 13 

Pågående investeringsprojekt................................................................................................................... 14 

Star for Life ............................................................................................................................................ 14 

Fotosyntes ............................................................................................................................................. 14 

MiniMili ................................................................................................................................................. 15 

Temaledares nationella utvecklingsarbete med Psynk ............................................................................. 15 

Delregionalt samarbete ........................................................................................................................ 15 

Forskarnätverk ...................................................................................................................................... 15 

Studie av 20 barnavårdsärenden .......................................................................................................... 16 



2 

 

SNS Studien – med koppling till sociala investeringar .......................................................................... 16 

Psynk och Skandia - Gemensam utbildningssatsning för kommunledning .......................................... 16 

5. Lärdomar ............................................................................................................................................... 17 

Organisation .............................................................................................................................................. 17 

Styrning och ledning.................................................................................................................................. 18 

Ekonomisk modell ..................................................................................................................................... 19 

Uppföljning och utvärdering ..................................................................................................................... 20 

Verksamhet/Projektdesign ................................................................................................................... 20 

Implementering och förankring ............................................................................................................ 21 

Forskningsstöd för uppföljning och utvärdering ....................................................................................... 21 

Tro på framtid och fortsatt utveckling ...................................................................................................... 22 

Vart nådde Ale med Psynkprojektet? ....................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Inledning 

Det handlar om att skapa förutsättningar att möta de behov som barn och unga med psykisk ohälsa 

har idag. Det handlar om tidiga samordnade insatser, inom och mellan huvudmän. Det handlar om 

att utmana befintliga system, det handlar om att ha barnet och den unge i fokus, tidigt i livet eller 

tidigt i processen - det handlar om sociala investeringar. 

Syftet med denna rapport är att ge en beskrivning i utvecklingsarbete med Sociala investeringar 

som pågått i Ale kommun under de tre år kommunen deltagit i SKL:s Psynkprojekt.   

SKL och regeringen (Socialdepartementet) träffade i juni 2011 en överenskommelse om ett 

treårigt arbete med syftet att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller 

riskerar att få, psykisk ohälsa. Arbetet var en fortsättning och fördjupning av modellområdets 

utvecklingsarbete med utvalda områden - kommuner och landsting/regioner utifrån deras 

utvecklingskapacitet. Dessa områden skulle på så vis bidra till att visa goda exempel på hur 

samverkan kan byggas upp och utvecklas inom några teman, de teman som har ingått i projektet 

har varit Gemensam styrning och ledning, Första linjen, Tidiga insatser/Sociala investeringar, 

Barn i behov av sammansatt stöd, samt Skolresultat och psykisk hälsa. 

Ale kommun har haft en temaledare som varit knuten till Psynk-projektet. Uppdraget har inneburit 

att dels driva det lokala utvecklingsarbetet i Ale och dels arbeta med frågorna på nationell nivå.  

Sedan flera år pågår både ett nationellt och internationellt utvecklingsarbete kring sociala 

investeringar, där det handlar om att minska gapen mellan behov och insatser, att sluta arbeta i 

stuprör. Detta utvecklingsarbete ställer stora krav på helhetssyn och långsiktighet och en viktig 

framgångsfaktor är samverkan och samarbeten mellan kommuner och landsting samt mellan olika 

nämnder inom kommunerna. 

Sammanfattning 

Ale kommun har arbetat med utvecklingsarbetet sociala investeringar under de fyra år. Rapporten 

kommer att beskriva kommunens processer genom dessa år. Ale kommuns erfarenhet är att det 

inte finns genvägar eller snabba lösningar. Förändringsarbetet kring barns och psykiska hälsa tar 

tid och behöver ta tid. 

Att bygga en tydlig organisation och en genomtänkt modell är framgångsfaktorer. De fem 

komponenterna kommunen ser som nödvändiga att arbeta med för att få ett helhetsgrepp och en 

genomtänkt modell av sociala investeringar är 1. organisation, 2. styrning och ledning, 3. 

organisationskultur, 4. ekonomisk modell och beräkningar, 5. uppföljning och utvärdering. 

Kommunen menar att Sociala investeringar vinner på att vara en del av det ordinarie systemet. 

Men det kräver också att man vågar och vill utmana den befintliga organisationen. Ale har flera 

gånger gått in på fel spår och fått börja om. Erfarenheten gör att Ale idag bygger en ut-

vecklingsorganisation som ska gynna kunskapsproduktion.  Fokus för att kunna gynna 

kunskapsproduktion kommer att vara uppföljning, utvärdering och implementering. Långsiktigt är 

målsättningen att den sociala dimensionen ska värderas på samma sätt som hållbarhetsfrågorna 

kring ekonomi och miljö. Då blir hållbarhetsarbetet hållbart på riktigt.  
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2. Vad kännetecknar sociala investeringar? 

Det är tydligt att sociala investeringar utmanar alla befintliga verksamheters arbetssätt samt 

ledning och styrning. Samtidigt är tankarna om sociala investeringar helt i linje med andra trender 

som att arbeta mer evidensbaserat, att bättre följa upp och utvärdera och att effektivisera 

användningen av offentliga resurser. 

Tillsammans med lednings och styrningsfrågan är utmaningarna analys av behov, val av och ge-

nomförande av insatser och inte minst uppföljning och utvärdering. Dessa är, som vi erfarit under 

projekttiden, de viktigaste frågorna för att sociala investeringar ska kunna innebära en faktisk 

förändring.  

En strävan att komma bort från ett så kallat stuprörstänk, där exempelvis kommun, landsting, stat 

och verksamheter inom dessa huvudmän fattar beslut med enbart den egna organisationen i 

åtanke. Sociala investeringar uppmuntrar till samverkan eftersom det ofta är en aktör, till exempel 

en viss förvaltning i en kommun, som bär kostnaden, medan helt andra aktörer får ta del av de 

intäkter alternativt minskade kostnader samt hälsovinster som investeringen genererar. 

 

 

 Tvärsektoriella behovsstyrda och kartlagda insatser = samverkan 

 Gemensam styrning och ledning – tydlig organisation 

 Utgör ett ramverk för metodutveckling där nya metoder kan prövas och etablerade metoder 

kan utvecklas. 

 Insatserna är tydligt definierade och avgränsade även om de är integrerade 

i den ordinarie verksamheten. 

 Syftar till att främja tidiga insatser, det vill säga insatser som ges i tidig ålder eller tidigt i 

en process - innan mer allvarliga problem uppstått. 

 Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både 

individ och samhälle 

 Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, 

landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser. 

 Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv 

styrning och ledning 

3. Historik – Ales utveckling kring samverkan till det Sociala 

investeringsperspektivet 

Kort fakta Ale kommun 

Ale kommun är en kommun i Västra Götalands län och ingår i Storgöteborg. Kommunen ligger 

ca 2 mil norr om Göteborg, ca 15 minuter från Göteborg med pendeltåg. I Ale bor det drygt 28 

000 invånare varav ca 6500 är barn och unga upp till 17 år. I Ale finns tolv kommunala 

grundskolor och två fristående skolor, en grundskola och ett lärlingsgymnasium. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storg%C3%B6teborg
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Starten till en tydligare samverkan för barn och unga i Ale 

Det uppstod stora utmaningar kring samarbetet för Ale kommuns barn och unga mellan skola och 

socialtjänst i delar av kommunen under 2005-2006.   

Det tog mer tid för verksamheterna skola, socialtjänst och fritid att titta på bristerna i ”de andras” 

verksamhet än att utföra ett gemensamt arbete för att underlätta och skapa förutsättningar för 

kommunens barn att klara skolan, 4 liksom att skapa förutsättningar för att kunna sätta upp 

konkreta mål och leva ett självvalt hälsosamt liv.  

Ett samarbete upprättades mellan området och de olika aktörerna Skola, socialtjänst, fritid och 

polis (SSPF). Arbetet gav snabbt goda resultat genom arbetet med gemensamma insatser, kortare 

handläggningstid, tydlig avstämning och uppföljning.  

Under hösten 2008 beslutade Ale kommun att arbetet skulle skalas upp kommunövergripande på 

samma sätt. I samband med att detta skapades en koordinatortjänst. Dennes uppdrag skulle vara att 

kommunövergripande arbeta tvärgående med samverkansarbete för kommunens barn och unga 

som befann sig i olika risksituationer.  

 

Ale försöker hitta former att ha barnet/den unge i fokus i praktiken genom att våga tänka utifrån 

uppdrag och ansvar och inte utifrån befintliga strukturer och resurser, som kan leda till att arbetet 

bromsas upp.  

SSPF- gruppen arbetar tillsammans då det finns behov av att involvera samtliga tre parter. Alla 

arbetar utifrån sin respektive roll och sitt kompetensområde  

 

 

 

 

 

 

 

Socialtjänst 
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Utdrag och Skiss ur riktlinjer för samverkan i Ale 2008 

 

 

 

I ett samarbete med polisen gjorde Ale en behovsinventering av vilka område som behövde 

förbättras.  Resultatet blev två områden – skolmotivation - skolresultat samt minska den psykiska 

ohälsan. Målsättningen var att med ett praktiskt och förtroendefullt samarbete korta beslutsvägar 

och skapa effektiva beslutsprocesser. 
 

 
 

 

Första kontakten med socioekonomi 

Kommunen deltog i ett projekt om samverkansarbete kring barn i riskzon som hölls av 

myndigheten för skolutveckling och blev under hösten 2009 blev kommunen bjuden på en 

utbildning i socioekonomiska verktyg. Kommunens fokus i detta arbete var, hur kommunens 

berörda nämnder kunde säkerställa att det fanns en tillfredställande samverkan för att förebygga 

en psykisk ohälsa, skolk, missbruk och kriminalitet bland de barn som befann sig i riskzon. Hur 

skulle vi utveckla det pågående samverkansarbetet kring målgruppen och vad skulle syftet och 

målet vara med samverkan.  

 

Efter avslutad utbildning i socioekonomiska verktyg startade samverkansansvarig en 

förankringsprocess i det redan etablerade regionala nätverket SOLTAK vilket innefattar 

kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Syftet var att ha en 

gemensam utbildning i ämnet. Beslutsfattarna i respektive kommun ansåg att idén kring en 

gemensam utbildningsomgång för SOLTAK:s kommuner var värd att satsa på. Detta innebar att i 

oktober 2010 påbörjade SOLTAK:s kommuner utbildningen med Ingvar Nilson och Anders 

Fritid 

             BUP 

BUP 

 

Skola (Grund/Gy) 

Polis 

 Familjen 

Barnet/den unga 
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Wadeskog och i Skandias regi för att använda en Socioekonomisk investeringskalkyl som 

beslutsunderlag. Syftet med soltakssamarbetet var bland annat att få ett kunskapsutbyte, få ett 

regionalt samarbete och implementera det sociala investeringsperspektivet i respektive kommun. 

Utbildningen pågick 3x2 dagar med en sjunde dag där samtliga kommuner presenterade sina 

arbeten för en för samtliga kommuners politiker och ledande tjänstemän.  

 

Efter avslutad utbildning fanns hos de deltagande kommunerna i SOLTAK:s samarbete ett behov 

att komplettera utbildningen med hur man går vidare och kan skapa handling i praktiken. 

Samvekansansvarig i Ale kontaktade Skandia och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) 

för att de skulle utgöra ett processtöd efter utförd utbildning.  

Syftet med processtödet var främst att utgöra katalysator för ett fortsatt arbete med 

kommande möjligheter och utmaningar i utvecklingsarbetet i respektive kommun, samt att starta 

igång ett kommunnätverk för frågorna.  

2011 beslutas i kommunstyrelsen att ”allt förebyggande arbete för kommunens barn och unga ska 

genomsyras av det sociala investeringsperspektivet” våren 2012 beslutade Kommunstyrelsen att 

avsatta då 10 miljoner kronor till utvecklingsarbetet med sociala investeringar. Fokus ligger på att 

förbättra skolresultat och minska den psykiska ohälsan. Målet är att satsningarna ska innebära en 

vinst för den enskilda individen, genom att skapa en framtid med utbildning, arbete och ett 

självförsörjande liv. Men att det också ska generera en vinst för kommunen i form av ett minskat 

behov av resurser – exempelvis färre placeringar av barn och unga.  
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4. Sociala investeringar i Ale tillsammans med Psynk  

Under våren 2012 får Ale möjligheten att delta i Psynkprojektet inom temat Sociala investeringar. 

En osäkerhet och en viss oenighet växte fram kring hur arbetet skulle gå vidare, hur medlen skulle 

användas. Det pågick också en diskussion bland ekonomer om huruvida det ens var förenligt med 

lagstiftning och principer för god ekonomisk hushållning att arbeta med sociala investeringar och 

inte minst fonder för dessa. Under denna tid sker också en rad olika förändringar i 

kommunledningen, som får till följd att mycket av det påbörjade förankringsarbetet krackelerar 

och andra frågor behöver ta fullt fokus.  

 

Utgångspunkten för sociala investeringar är som tidigare beskrivits att förebyggande satsningar 

inte enbart ska ses som en kostnad, utan som en investering som förväntas genera positiva resultat 

– såväl för den enskilde individen, som för en framtida ekonomisk avkastning till samhället.  Ale 

kommun har ett barn- och ungdomsfokus på skolresultat och psykisk hälsa. Målet är att genom 

tvärsektoriell samverkan, tidiga insatser och ett socialt investeringsperspektiv ge barn och unga 

möjlighet att påverka sina liv, liksom att skapa förutsättningar för att kunna sätta upp konkreta mål 

och leva ett självvalt hälsosamt liv.  

 

Ale har under åren med utvecklingsarbetet kring barns och ungas psykiska hälsa och det sociala 

inventeringsarbetet erfarit att detta är något som tar tid. Det finns varken genvägar eller snabba 

lösningar, däremot kräver det en tydlig organisation, liksom en tydlig ledning och styrning. En av 

utmaningarna när det gäller sociala investeringar är att den som gör investeringen också måste se 

att vinsten kommer så småningom, och står i relation till investeringen. Det är viktigt att förstå att 

vinsten är humanitär och samhällsekonomisk, men även att vinnarna också är med och investerar.  

 

Under kommunens år i Psynkprojektet har det som det beskrivits i inledningstexten, identifierats 

ett flertal nödvändiga komponenter som behöver finnas med för att bygga en hållbar 

utvecklingsorganisation kring frågorna. De fem komponenterna som beskrivits i rapporten och 

som kommunen ser som nödvändiga att arbeta med för att få ett helhetsgrepp av sociala 

investeringar är organisation, styrning och ledning, organisationskultur ekonomisk modell och 

beräkningar, samt uppföljning och utvärdering. 

 

Vi har fokuserat på organisation, styrning och ledning för att lyfta in sociala investeringar i ett 

helhetsperspektiv då det gäller de sociala hållbarhetsfrågorna. Kommunen satsar nu på att arbeta 

vidare med att ha frågorna aktuella och arbetet med sociala investeringar kommer att integreras i 

samtliga sektorer med hjälp av den nya utvecklingsavdelningen. Kommunen kommer inte att 

starta igång fler projekt innan organisationen är tydlig och att basarbetet har satt sig. Nu är fokus 

på att dra lärdom av de erfarenheter som gjort under åren med Psynkarbetet.  

 

Utan vilja och mod, både från politiker och från tjänstemän, skulle kommunen aldrig kunnat 

arbeta med sociala investeringar så som det görs idag. Det krävs att man vågar och vill utmana 

hela det befintliga systemet, för att kunna pröva nya aktiviteter som kan gynna det systematiska 

förändringsarbete som sociala investeringar innebär. En av de riktigt stora utmaningarna ligger 

dock i att växla över arbetet från projektform till permanent verksamhet. 
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Organisation - styrning och ledning  

En tydlig ledning och styrning kräver en väl synlig bild av nuläget, en idé om önskat läge på kort 

och på längre sikt och fastslagna strategier för att uppnå det önskade läget 

I Ale arbetas det stort med att tydligt sätta in sociala investeringar i sitt strategiska sammanhang. 

Ale kommun har valt att arbeta med balanserad styrning. En stor fördel med denna modell är att 

de olika perspektiven (Kund/brukare-Process – Medarbetare – Ekonomi) ges sin betydelse utifrån 

ett ledningsperspektiv. Den viktigaste målsättningen är de resultat som uppnås i förhållandet kund/ 

brukare. All kommunal verksamhet syftar till, eller borde i varje fall syfta till, att skapa värde för 

invånare, företagare eller andra intressenter som kommunen verkar för. Detta är inte självklart – 

genom årens lopp har i många sammanhang setts ett större fokus på själva processerna än på vad 

processerna faktiskt åstadkommer. Det är lätt att mäta hur många besök man haft eller hur många 

datorer som delats ut, men vilka resultat detta genererat har oftast inte fått samma betydelse.  

Med utgångspunkt i den politiskt fastställda visionen ”Ale – Lätt att leva” har sex ledande 

strategiska målsättningar formulerats i Kund/Brukare-perspektivet. Fyra strategiska målsättningar 

ligger inom den sociala dimensionen, och ska dessutom vara ekologiskt såväl som ekonomiskt 

hållbara. Som stöd till perspektivet kund/brukare har ytterligare 12 målsättningar i perspektiven 

processer/medarbetare/ekonomi fastställts.  

Syftet med en strategisk målsättning är att gå från det nuläge som identifierats, till det framtida 

önskvärda läget 2018. Mått och målvärden har formulerats och strategiska aktiviteter identifierats, 

som ska driva den önskvärda utvecklingen. Sociala investeringar är en sådan strategisk aktivitet 

inom ramen för målsättningen ”Ekonomi för strategisk utveckling”. Det är viktigt att tydligt sätta 

in sociala investeringar i sitt strategiska sammanhang. 

 

Styrgrupp 

Kommunledningsgruppen utgör styrgrupp för det strategiska arbetet med sociala investeringar, det 

vill säga organisation, styrning och leding. Kommunledninggruppen består av kommunchef, 

samtliga sektorchefer, ekonomichef, kommunikationschef och HR chef. Styrgruppen är de som 

slutligen fattar beslut om en ansökan till sociala investeringsmedel ska godkännas för att ärendet 

slutligen i KS bifalles eller avslås. 

Ledningsgrupp 

I nuläget ingår i denna grupp verksamhetschefer från utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, 

arbetsmarknadsenhet och BUP. Det arbetas på och målet är att hitta rätt och finns en få med 

primärvården i denna ledningsgrupp. 

Denna grupp hanterar alla frågor gällande tidiga samordnade insatser för Ales barn och unga. 

SSPF (samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) Västbusarbetet, då ingår även barn - 

och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, samt Sociala 

investeringarna. I denna grupp bereds ansökningarna för sociala investeringsmedel, de två 

controllers som är utbildade i verksamhetsdesign gör beräkningar och handleder att 

investeringarna/projekten blir utvärderingsbara. 

Arbetsgrupp 

I denna grupp ingår ansvarig verksamhetschef för respektive projekt, Enhetschefer från berörda 

parter, controller, samt projektledare och utvecklingsansvarig för sociala investeringar. Syftet är 

att driva processerna framåt, gör vi det vi säger att vi ska göra, stödja projektledaren och vid 

behov, snabbt kunna återkoppla till ledningsgruppen. 
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Organisationsskiss - Sociala investeringar - pågående aktiviteter  
 

 

Organisationskultur 

Det hjälper inte att det finns vare sig styrgrupp på kommunledningsnivå eller ledningsgrupper på 

pappret om det inte finns tid och prioritering för frågorna. Det är en stor utmaning att få ett aktivt 

engagemang på olika nivåer i utvecklingsarbete även om alla nivåer är med på banan. Utan 

prioritering för frågorna på högsta ledningsnivå blir utmaningarna än större. Det handlar om att 

skapa förutsättningar för personal så att ett engagemang och känsla av delaktighet infinner sig. 

Att bygga en gynnsam organisationskultur enligt Prof. Michael West vid Lancaster University
1
 är 

skapandet av engagemang hos personalen en av nycklarna till god organisationskultur. Ett 

engageman som stimulerar till bättre prestationer hos både organisation och personal. Det är en 

erfarenhet som vi gjort i Ale under våra tre psynkår då vi har haft olika lednings strukturer. West 

menar att kulturer som karaktäriseras av befallning och kontroll hindrar många organisationer, 

därför bör vi sträva ifrån detta och istället närma oss en kultur som karaktäriseras av deltagande 

och engagemang. 

Engagemang - upplevelsen av att arbetet är involverande, roligt, meningsfullt och energigivande. 

Engagemang kan skapas på flera sätt, ett sätt är att involvera personalen i beslutsprocesser. West 

understryker att genom att involvera personalen i beslutsfattande kommer deras engagemang öka 

vilket leder till bättre prestationer. I och med ledarskapsbyte i kommunen har Ale sedan starten av 

2014 påbörjat ett aktivt arbete med att bygga en gynnsam organisationskultur, där vi kan skönja ett 

ökat engagemang, en ökad delaktighet, men också ett ökat ansvar för sitt uppdrag. 

                                                           
1 http://ledarskapscentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Sammanfattning-Michael-West-VDKA2014.pdf 

http://ledarskapscentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Sammanfattning-Michael-West-VDKA2014.pdf
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Ekonomiska styrsystem och redovisningsmässiga aspekter 

Flera olika modeller har prövats. Varje modell har sina förtjänster, men det finns ingen modell som täcker 

alla behov. Initialt valde Ale kommun en återbetalningsmodell. Modellen passade mindre bra i relation till 

de investeringsförslag som arbetades fram. I Ale bereds nu frågan om att ha en dubbelmodell för att kunna 

nå olika syften. Ales dubbelmodell – möjliggör tanken att utgå från de behov som råder och anpassa 

dubbelmodellen efter det.  Det kan bli svårigheter att möta behov med för strikt ekonomisk 

modell. Ale vill dels skapa incitament i den egna organisationen för gränsöverskridande utvecklingsarbete 

som snabbt skapar framgång för individen, liksom låga kostnader. Dessa vinster skall betalas tillbaka till 

den sociala investeringsfond som satts upp. En annan viktig del är att också skapa förutsättningar för 

långsiktigt samarbete, även utanför den egna organisationen. Därför behövs det också resurser som kan 

erhållas för en begränsad period, men som möjliggör att denna typ av samverkan kan komma igång. Ale 

förespråkar och tror att en blandning av en fondmodell och en ramanslagsmodell på detta sätt når längre än 

om man bara arbetar med en form. 

Med utgångspunkt kring detta och det sociala investeringsperspektiv som Ale arbetat med är syftet 

och målet att integrera förhållningssättet till kommunens ordinarie verksamhet och inom ramen för 

Ales totala budget sträva efter att vidareutveckla nuvarande processer för att i större utsträckning 

prioritera och följa upp förebyggande insatser. Förhoppningen är att binda samman det som görs 

idag med konsekvenser i framtiden och att relatera den egna verksamheten till hela offentliga 

sektorn, men också till samhället i stort. 

 

Utforma och utveckla administrativa system för uppföljning och 

utvärdering 

Mellan juni och december 2014 hölls Stockholm sessions - en utvecklingsprocess kring 

systematisk förbättringsmetodik i Psynkprojektet i samarbete med bland annat NIRN- National 

implementation research Network. Ett antal personal från Ale deltog i denna utvecklingsprocess, 

där syftet var att erbjuda verksamheter kunskap att förstärka sin förmåga att driva 

förbättringsarbete. De två olika områden Ale deltog i var dels Verksamhetsdesign, ett sätt att 

strukturera projekt och verksamhetsutveckling. Att arbeta med idéer till systematiska projekt och 

processer som kan ge resultat. Det andra området var att säkra framgångsrik implementering. 

Implementering är de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny modell i 

ordinarie verksamhet.  
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Verksamhet/Projektdesign  

Som nämnts tidigare, för att möjliggöra utvecklingsarbetet är det en förutsättning att frågan finns 

prioriterad hos både politiker och hos tjänstemän på kommunledningsnivå. Med prioritering 

menas här att frågan ständigt finns på agendan och att kontinuerlig kunskapsinhämtning sker. Då 

ökar möjligheterna att arbeta för att rätt data kommer i rätt tid till rätt målgrupp och på rätt sätt. 

Viktiga moment då du ska starta igång ett projekt, är att utgå från behov, involvera berörda 

aktörer, så det finns en samsyn kring behovsprioritering.  

Bestäm vilka resultat insatsen förväntas påverka och hur dessa mäts Identifiera processmått som 

visar att insatser verkligen genomförs och når hela målgruppen. Upprätta ett system där 

inblandade aktörer får dokumentera vilka aktiviteter som görs inom ramen för en insats. Läs gärna 

mer i ”Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt” som är framtagen i 

Psynkprojektet.
2
  

Text nedan hämtad från Stockholm session
3
 

 

Centrala uppgifter 
 

 

Verktyg för genomförande 
 

Förstå behov Skapa rätt underlag utifrån etablerade 
modeller 

Fastställ effekt och etablera strategi Logikmodeller 

Val av framgångsrika strategier Välja framgångrika metoder och/eller 
utveckla/anpassa till nya arbetssätt 

Styrning av projekt mot resultat 
Tydliga mätmetoder för att identifiera 
önskade resultat 

Analysschema för relevanta data 
•för olika beslutsnivåer 
•vid olika tidpunkter 
 

 

Tips på var man kan hitta indikatorer.  

SKL och Sos: Öppna Jämförelser, www.politikerchecklistan.se  (barn, unga, unga vuxna)  

Barnombudsmannen: Max 18  

Folkhälsomyndigheten: Kommunala Basfakta  

Tips på var man kan hitta instrument 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete (alla åldrar)  

http://www.psynk.se/om-psynkprojektet/aktuell-forskning/hjalpredor-och-verktyg (barn, unga, 

familj)  

Glöm inte! - Inventera vad som finns i den  egna regionala och lokal data? 

Implementering 

Implementering är de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny modell i 

ordinarie verksamhet. Implementeringsarbete tar tid och kräver noggrann, tydlig och gemensam 

styrning och ledning. Detta område är en av kärnkomponenterna i sociala investeringar. Teamet 

                                                           
2
 http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-

Print-webb.pdf 

 

3
 Stockholm session – Hur hänvisa till material? 

http://www.politikerchecklistan.se/
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete
http://www.psynk.se/om-psynkprojektet/aktuell-forskning/hjalpredor-och-verktyg
http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-Print-webb.pdf
http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-Print-webb.pdf
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sociala investeringar har under åren i Psynk mött och arbetat med vikten av att nedanstående 

frågor blir tydliga och att lika tydliga svar möter frågorna ute i kommener, region och landsting.  

 

Vad är det som ska införas och varför? Hur ska man gå tillväga? Vilka är de nödvändiga 

kärnkomponenterna, vilka är de mest väsentliga och oumbärliga komponenter i en insats/ ett 

projekt. När ska olika aktiviteter ta plats? Vad behövs för att kunna genomföra det? 

Implementeringsteam – vilka personer/funktioner bör ingå i teamet och vilka är de som ansvarar driver 

implementerings- arbetet framåt?  

Denna del har varit en utmaning för Ale kommun. Läs mer under avsnitt Lärdomar. 
 

                  
Bild från utbildningen Stockholm session jun-dec 2014  

 

Ansökningar och beredning av ansökningar 

Ansökningsprocess för medel  

Det är viktigt att ta tillvara de idéer och utvecklingstankar som människorna bär på i kommunens 

verksamheter, organisationer och föreningar. Idégivare kan vara vem som helst, men för att utreda 

en idés bärkraft och möjlighet till framgång behöver tjänstemän i berörda sektorer tillföra kunskap 

och analyser till beslutsunderlaget.  

Föreningar och andra utanför kommunal verksamhet måste alltid samverka med kommunen, och 

ansökningen måste alltid komma från någon sektor i kommunen. En enskild förening, en 

föräldragrupp eller ett företag kan alltså inte söka direkt från fonden, utan kontaktar den kom-

munala enhet/sektor som närmast berörs. Alla projekt måste innebära samverkan mellan minst två 

kommunala aktörer.  
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Grundberedningen görs av närmast berörda enhetschefer tillsammans med sin personal. Berörda 

enhetschefer är sedan tillsammans ansvariga för det operativa flödet under hela projekttiden.  

 I beredningsgruppen kompletteras ansökan med en socioekonomisk beräkning.  

 En ungdomspanel lämnar synpunkter på ansökan, metoder och projektets möjliga 

framgång. 

 Kommunledningsgruppen granskar ansökan och återremitterar till beredningsgruppen om 

så behövs för kompletteringar. Därefter avgör gruppen om ansökan ska gå till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 KS är den instans som slutligen avgör om investeringen i projektet skall göras. Det sker 

genom ett beslut om avslag eller bifall till den ansökan som KLG lämnat. 

 

 

Pågående investeringsprojekt 

I dagsläget är inriktningen på Ales sociala investeringar skolresultat och psykisk hälsa.  

Star for Life  

Star for Life startade sitt arbete 2005 i södra Afrika och syftar till att utbilda barn och ungdomar i 

att stärka självkänsla, motivation och hälsan. Star for Life har nu tagit pedagogiken till den 

svenska skolan i syfte att stärka elevers självkänsla, drivkraft och studiemotivation. Ale kommun 

har tillsammans med Skandia, organisationen Star for Life samt Söderköping översatt och 

anpassat metoden till svenska förhållanden. Metoden är kopplad till Lgr11 

I dagsläget ingår 2 av Ales högstadieskolor. Under 2015-16 är målet att skala upp så att samtliga 

skolor arbetar med motivationsprogrammet Star for Life. Göteborgs universitet gör en 

forskningsstudie på metoden. 

Fotosyntes  

Syftet med projekt Fotosyntes är att utveckla en modell i Ale kommun för tidiga samordnade 

insatser för elever i årskurs 4-6 som riskerar utanförskap genom bristande måluppfyllelse, 

normbrytande beteende och/eller hög frånvaro.  

Tillämpning av modellen avser öka elevers möjligheter till måluppfyllelse och stärka dess känsla 

av delaktighet, vilja och förmåga att påverka sitt sammanhang samt minska risken för socialt 

utanförskap.  

 

För att utveckla en hållbar modell har Fotosyntes ett team som består av 3 socialpedagoger, 1 

familjebehandlare samt 1 specialpedagog som arbetar med insatser direkt till elever och deras 

familjer. Detta innebär i korthet att teamets kompetens och resurser ställs till skolans, elevens och 

hans eller hennes familjs förfogande. 
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Projektet är ett samarbete med Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen och FoU i Väst. 

Se bilaga 4 (här ska projektbeskrivningen skickas med) 

 

MiniMili  

Projekt MiniMili är en psykosocialmedicinsk mottagning för unga upp till 25 år med 

risk/missbruk och dess familjer och nätverk. MiniMili har fokus på prevention och tidigt 

samordnade insatser.  

 

Mottagningen erbjuder utifrån den unges behov, drogtestning, lättillgänglig rådgivning, 

stödsamtal, motivationsarbete och behandling i öppenvårdsform med ett kvalificerat familje- och 

nätverksinriktat arbete. MiniMili arbetar även med att ge de unga möjlighet till olika 

sysselsättningsinsatser. Konsultation, information och utbildningsinsatser till samverkanspartners 

och anhöriga ingår även det.  

 
Målet med projektet är  

 att tidigt upptäcka ungdomar med risk- eller missbruk av alkohol eller droger 

 att med behandling och familje- och nätverksarbete stärka friskfaktorerna 

 att förhindra risk- och missbruk 

 att genom preventivt arbete skjuta upp alkoholdebut och avvärja drogdebut 

 

Investeringen skall även leda till effektivare processer mellan olika aktörer i det nära arbetet med 

den unge (bl.a. socialtjänst, skola, fritid, arbetsmarknadsenhet AME, ungdomsmottagning, BUP). 

Detta utifrån en helhetssyn på den unges situation, familj och övriga nätverk.  

 

MiniMili ska även medverka i kommunen till att skapa bärkraftiga forum, verktyg och metoder för 

samverkan över tid, med aktörer såsom BUP, ungdomsmottagning, socialtjänst skola, fritid, 

föreningsliv och AF.  

 

Verksamheten bygger på samverkan och samarbete mellan region och kommun 
 
 

Temaledares nationella utvecklingsarbete med Psynk 

Delregionalt samarbete  

Ale kommun är knutet till vårdsamverkansorganisationen Simba (Ale, Stenungssund, Kungälv, 

Tjörn). I augusti 2014 startade arbetet med att göra en gemensam behovsanalys för barn och ungas 

psykiska hälsa i området kring de fyra kommunerna tillsammans med regionen. Behovsanalysen 

ska utgöra underlag till beslut om vilka åtgärder som ska fattas, för att förbättra insatserna tema 

för barn och ungas psykiska hälsa i området. I analysen ska dels behov hos barn och unga vad 

gäller psykisk hälsa belysas, men också i vilken grad aktiviteter som redan pågår möter dessa be-

hov. Därefter ska man identifiera gap mellan behov och verksamhet. 

Forskarnätverk  

Våren 2013 bildades ett forskarnätverk kring ämnet sociala investeringar. En rad olika forskare och 

universitet är representerade och som på olika sätt är involverade i eller intresserade av arbetet kring sociala 

investeringar. Inom området pågår ett stort antal aktiviteter med många aktörer inblandade. Syftet med 
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nätverksmötena är att sprida kunskap samt möjliggöra diskussioner kring olika projekt och ämnen. 

Forskarnätverket är i dagsläget en samverkan mellan Psynk med Skandia/Idéer för livet. 

Studie av 20 barnavårdsärenden  

Studien ”Barnavårdskarriärer” bedrivs av Psynk tillsammans med Umeå, Ale och Norrköpings 

kommun. Studien består av forskare knutna till Umeå universitet vid Institutionen för socialt 

arbete. Den vetenskapliga frågeställningen är att identifiera, beskriva och analysera 

samhällsinsatser som riktats till personer som under sin uppväxt haft behov av extra stödinsatser.  

Frågeställningarna handlar om hur myndigheterna aktualiserat och åtgärdat barns behov av extra 

stöd, och hur samordningen fungerat mellan myndigheterna. Dessutom kommer materialet att 

ligga till grund för socioekonomiska modellberäkningar.  

 

SNS Studien – med koppling till sociala investeringar 

Ale kommun har deltagit i referensgruppen till SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga 

livschanser. SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och 

bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta 

välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Forskningsprogrammet Investeringar 

i likvärdiga livschanser handlar om vilka åtgärder som krävs för att ge alla individer en god start i 

livet och möjlighet till god hälsa, goda studieresultat och att framgångsrikt kunna etbalera sig på 

arbetsmarknaden.  

Psynk och Skandia - Gemensam utbildningssatsning för kommunledning   

Ett samarbete mellan Psynk och Skandia/Idéer för livet pågår då det gäller att ta fram ett 

utbildningsprogram riktat till kommunledning. Det finns en stor efterfrågan på verktyg och kun-

skap kring ur man ska strukturera och/eller förbättra sin organisation kring sociala investeringar. 

Ambitionen med utbildningen är att kommunerna som deltar, ska få arbeta intensivt med att 

utveckla sitt arbetssätt. Mycket tid läggs därför på eget arbete och utbildningsledare finns hela 

tiden med och deltar aktivt för att stödja varje områdes arbete. 
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5. Lärdomar 

Ale kommun har under åren med Psynkprojektet fått med en del viktiga insikter i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Idag arbetar kommunen med fem komponenter då det gäller arbetet med det 

sociala investeringsperspektivet. Organisation, styrning och ledning, ekonomisk modell och 

beräkningar, organisationskultur, uppföljning, utvärdering och implementering. Nedan kommer 

en del lärdomar och erfarenheter presenteras i syfte att entusiasmera, stimulera och engagera i 

utvecklingsarbete med sociala investeringar.  

 

Sju personer, politiker och tjänstemän i förvaltningsledningen är intervjuade för att ge sin bild av 

Ale kommuns resa i arbetet med sociala investeringar. En del av svaren kommer att presenteras i 

de olika avsnitten nedan. 

Organisation 

Så här med en del facit i hand kan konstateras att Ale gick i en del fällor. Ju längre Ale kom i 

arbetet med Psynkprojektet ju tydligare blev det att kommunen behövde stöd. Det fanns ett stort 

behov av metodstöd. Det som tycktes så självklart i ord och teorier, visade sig inte vara riktigt lika 

självklart i verkligheten. Det fanns en enighet kring att de gamla strukturerna inte mäktar med att 

möta dagens och framtidens samhälls-utmaningar. Det fanns också en begynnande insikt, en 

enighet och en vilja kring att försöka få till nya lösningar för att fortsatt kunna leverera på 

samhällskontraktet till våra medborgare. Sociala investeringar - ett verktyg en hävstång för att 

möta de kommande behoven, men hur skulle vi få till det? 

Kommunen fick initialt vid ett flertal tillfälle besök av Stefan Ackerby, som gav ett värdefullt stöd 

till ledningsgruppen. Stefan var då biträdande chefsekonom på SKL. I början av 2014 avled Stefan 

hastigt och alldeles för tidigt, till stor sorg för många i Kommun- och landstingssverige. 
Diskussioner fördes gällande vikten av att binda samman det som görs idag med konsekvenser i 

framtiden. Att relatera den egna verksamheten till hela offentliga sektorn och till samhället och 

knyta detta till kalkyler => kostnader och intäkter.  

 

Stefan var noga med att betona risken för fallgropar, det gick inte att blunda för utmaningarna, 

utan möta dem. Han menade att man kanske inte alltid varit tillräckligt noggrann med vilka 

projekt man använde fondpengarna till så att de inte ingick i den ordinarie verksamheten. Det 

handlade om att reservera resurser till förebyggande insatser som är långsiktigt ”lönsamma” för 

kommunen, offentliga sektorn och samhället. Det kunde ju vara lockande, menade Stefan att 

använda pengarna till något som ändå skulle ha gjorts.  

 

Här var både politiker och tjänstemän överrens om att sociala investeringar hade fokus på ett 

sektorsövergripande och behovsanpassad metodutveckling i samverkan. Kommunen skulle testa 

och prova nya sätt att nå framgång i insatser riktade till att öka barn och ungas skolresultat och 

minska den psykiska ohälsan. Projekten som skulle beviljas skulle dels kunna vara projekt där det 

fanns krav på evidens, d.v.s. ”säkra” insatser baserade på forskning men också projekt där det 

fanns ett risktagande genom att pröva sig fram och vinna ny evidens.  
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Styrning och ledning 

En vanlig fallgrop menade Stefan var när det gick för fort. Stefan menade också att det som lätt 

kunde hända var att när kommunen väl satt av pengar till en social investeringsfond fanns ingen 

självklarhet att de som fattat besluten hade kunskap om hur investeringsfonden skulle hanteras.  

 

Detta hände, Ale hade för bråttom, I viljan att utvecklingsarbeta fattades besluten kanske lite för 

fort, politikerna hade en bild, medan tjänstemännen såg en annan, det saknades tydlig styrning och 

ledning i frågan, även om det fanns en styrgrupp på pappret, så hann inte verksamheterna med i 

processen. Beslutet att inrätta en social investeringsfond på 10 miljoner kronor hade fattats, 

entusiasmen var stor, nu gällde det att leverera. Ett halvår senare blir stora förändringar i 

kommenledningen, som kraftigt påverkar möjligheterna till att fortsätta förankringsarbetet. Under 

ett drygt år framåt har kommunen fokus på att få till en struktur i det löpande vardagsarbetet. 

Utvecklingsarbetet med det sociala investeringsperspektivet går då på sparlåga. 

 

Tjänstemän och politiker arbetade med frågan sociala investeringar så gott man förmådde så som 

läget såg ut då, men det försenade, försvårade och förvirrade också det pågående arbetet. Frågor 

gällande designandet av de projekt som beviljats kom till dels under press, men också i en 

situation då det saknades tillräckligt med kunskap och prioritering av frågan hos vissa 

beslutsfattare, det bidrog till en del felbeslut som i sin tur ledde till omtag. Det är först nu efter de 

tre åren i Psynkarbetet det blir tydligt vilka misstag som gjordes. Det är en lärdom som tas med 

både bland politiker och bland tjänstemän. 

 

Kommunen hade arbetat med att fram projekt, redan innan deltagande i Psynkprojektet. Det 

saknades både rätt kunskap och rätt verktyg för att göra rätt, viljan att göra fort och nå resultat var 

desto starkare. Hur vägen till resultat skulle se ut skiljde sig en del mellan politiker och 

tjänstemän, men också mellan tjänstemän. Det fanns också ett motstånd och oenighet från vissa 

tjänstemän till hur arbetet med sociala investeringar skulle bedrivas och hanteras. Det fanns en 

styrgrupp och ledningsgrupp, där en del viktiga kompetenser saknades. Arbetet var ändå väl 

förankrat hos en bred skara tjänstemän och politiker, viljan att frågan skulle prioriteras var stor. 

Engagemanget fanns fram till den stora omsättningen av chefer på högre ledningsnivå skedde, 

vilket också förde med sig att det blev personalomsättning på flera nivåer. Många av de som 

slutade hade varit aktiva i utvecklingsarbetet med sociala investeringar. Arbetet hade inte kommit 

så långt att det satt sig tillräckligt brett ute i verksamheterna för att det skulle finnas i kulturen och 

i strukturen. När det inte längre fanns personer som ledde arbetet i sina verksamheter, stannade 

arbetet så småningom av och det som skedde var endast fragmentarisk utveckling.  

 

Nedan några uttalande från fyra politiker och tjänstemän på frågan om vad de upplevt som 

svårigheter med arbetet under åren. 

 

 ”Det har funnits ett visst motstånd från en del tjänstemän, vilket har försvårat processerna. Vi har sökt 

formerna och provat, vi har gjort fel och vi har fått prova igen.  Det vore önskvärt med större grupp 

personer som driver arbetet framåt, det är krävande att bedriva förändringsarbete. Det har varit en 

utmaning för dig och de som blev kvar. Det har varit en stor omsättning i ledningssystemet, samt att ett 

stort antal politiker har varit nya i sina roller” 

 

”Sårbarheten, det är skört när det bara är några få individer som ska dra detta stora lass. Det 

gäller för oss nu att bygga en hållbar organisation, först då kommer vi kunna skapa förändring 

som håller över tid, det gäller i frågorna om tidiga insatser som också är starkt kopplade till att vi 

behöver arbeta med våra skolresultat, det ska vi göra på ett utvärderande och lärande sätt där vi 

vet vad som fungerar och inte”. 
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”Chefsbyte, politikbyte, budgetsituation. Tjänstemannaorganisationen har inte varit överrens och 

haft en klar linje. Det har varit en oenighet inom vissa områden.” 

 

”Vi måste bygga en tydligare organisation på bredare front. Det behöver finnas fler människor 

runtomkring dig. Du har drivit ett fantastiskt arbete, men blivit rätt ensam i förändringarna som 

varit. Vad händer om du slutar? Förändringsarbete tar tid och kräver förankring över tid för att 

arbeta in det i strukturerna. Det är sårbart, när det blir beroende av personer å andra sidan går 

det aldrig att komma ifrån att en hel del beror på vilka personer som arbetar kring ett projekt.” 

 

Som i allt utvecklings- och förändringsarbete blir det i denna situation tydligt att både struktur, 

kultur och personer är de nödvändiga komponenterna som måste vara kompatibla med varandra, 

för att ett lyckosamt implementeringsarbete ska kunna genomföras. För att försöka förhindra eller 

åtminstone lindra tappet det blir när någon person slutar har vi idag påbörjat arbetet med att ta 

fram informationsmaterial till all nyanställd personal på de olika nivåerna om vilka område som 

ingår den nyanställdes uppdrag. Detta arbete kommer att ske i s den utvecklingsavdelning som nu 

startats upp tillsammans med verksamheterna i de olika sektorerna.  

 

 

Ekonomisk modell 

En annan fallgrop som Stefan varnade oss för var att hitta rätt när det gällde val av ekonomisk 

modell, att veta vad det är vi gör och varför, vart vill vi nå. Skulle vi välja en återföringsmodell av 

striktare form eller vad hade Ale för tankar här. Kommunen hade en utmaning då det gällde den 

ekonomiska modellen, då det fanns delade meningar om hur modellen skulle se ut och hanteras. 

Idag arbetar kommunen som beskrivits tidigare med att utforma en dubbelmodell. Ales 

dubbelmodell – möjliggör tanken att utgå från de behov som råder och anpassa dubbelmodellen 

efter det. Vi ser att det kan bli svårigheter att möta behov med för strikt ekonomisk modell. Se 

avsnitt ”Ekonomiska styrsystem och redovisningsmässiga aspekter” 

Några röster från politiker och tjänstemän om den ekonomiska delen i arbetet. 

 

”Initialt jag tyckte att samverkan var helt naturligt och bra, men den ekonomiska diskussionen om 

fondering av pengar och redovisning tog för stort utrymme och för stor plats. Jag anser att det 

hade varit viktigare att fokusera på resultatet verksamheternas samarbete. Utvecklingsinsatserna 

fick för lite uppmärksamhet i förhållande till fonderingen av medel.” 

 

 ”Vi har haft en rad utmaningar att få till en organisation vi kan ännu ej mäta några resultat. 

 Svårigheterna har varit både när det gäller ekonomiska delen men också med styrning och 

ledning.” 

 

”Jag tror att det här är organisationens mindset som får utmanas i detta att det är självklart att vi 

har en balansräkning när det gäller den ekonomiska delen och vi tittar på pensionsskuld och vi 

tittar på alla de delarna, men att överhuvud taget fundera över den sociala skulden eller så, där 

är vi inte som samhälle och vi är inte där som Ale kommun heller. Vi måste börja närma oss de 

frågorna på ett helt annat sätt, annars kommer vi att få betala väldigt höga kostnader i 

framtiden.” 
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Uppföljning och utvärdering 

Verksamhet/Projektdesign  

Viktiga momenten då du ska starta igång ett projekt, då det ska bestämmas vilka resultat insatsen 

förväntas påverka och hur dessa ska mätas, är bland annat att bestämma processmått för att mäta 

aktiviteter som antas leda till förändrade resultat. Identifiera processmått som visar att insatser 

verkligen genomförs och når hela målgruppen. Upprätta ett system där inblandade aktörer får 

dokumentera vilka aktiviteter som görs inom ramen för en insats. Läs gärna mer i ”Guide för 

effektutvärdering av sociala investeringsprojekt” som är framtagen i Psynkprojektet.
4
  

Alla de ovan beskrivna momenten fick stryka på foten dels för att vi inte hade verktygen och dels 

för att vi saknade tydlig styrning och ledning. Den gemensamma viljan som funnits från 

politikerna och tjänstemännen att utveckla och förändra samverkansarbetet för kommunens barn 

och unga skulle fortgå, även under den tid då mycket krackelerade på grund av den stora 

personella förändringen i kommunledningen. Det var egentligen ingen som hann med att ta sig an 

frågorna, resultat förväntades dock ändå, det var svårt att få ihop den ekvationen.  
 

”En av våra utmaningar, som jag kan se nu när vi kommit en bit på väg, var att vi hade så 

bråttom när vi startade våra projekt. Här har nog både vi politiker, men även tjänstemännen lärt 

sig ett och annat. Vi kan ju idag ännu inte mäta resultat på de satsningar vi gjort. Det i sig har väl 

lärt oss en del.” 

 

”Som jag ser det så kan man inte helt isolera frågan om sociala investeringar helt på egen hand, 

utan man får se det som en viktig del och en bra hävstång för att jobba med den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling. På det sättet är det oerhört bra att det här arbetet med sociala 

investeringar har startats för ett par år sedan och att berörda personer på något sätt blivit 

tvungen att förhålla sig till frågan, men det är ju klart så att det är fantastiskt mycket kvar att göra 

innan vi har nått en bit på vägen. För att få den väldigt tydliga, ja tredimensionella vyn på 

hållbarheten, så skulle jag önska att man kunde jobba mer aktivt med nya förslag och nya idéer. 

Att vi lite mer på riktigt får pröva investeringstänket. Att vi får göra rätt från början, ta lärdom av 

de erfarenheter vi funnit längs detta arbetet. Jag tror inte att vi kommer att se paybacken i de 

investeringar vi har i dag varken på kort eller på lång sikt. Det är bra satsningar och vi får ta med 

oss dessa som viktiga lärprocesser.” 

 

Frågorna kring verksamhets- och projektdesign kommer att hanteras på utvecklingsavdelningen 

tillsammans med berörda nyckelpersoner i de olika sektorerna. Idag har kommunen också två 

controllers som deltagit i utbildningssatsningen Stockholm session som Psynkprojektet bedrivit. 

De båda har ingått i området verksamhetsdesign, ett sätt att strukturera projekt och 

verksamhetsutvecklingsarbete. Dessa två personer är behjälpliga till arbetsgrupperna kring de 

olika projekten. Läs mer i tidigare avsnitt Verksamhet/Projektdesign  

 

 

                                                           
4
 http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-

Print-webb.pdf 

 

http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-Print-webb.pdf
http://www.psynk.se/download/18.40d87fdc146db2c761c65de0/1404898315798/SKL-Utv%C3%A4rderingsguide-Print-webb.pdf
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Implementering och förankring 

Implementering är de specifika aktiviteter som görs för att införa en ny metod eller en ny modell i 

ordinarie verksamhet.  

  
Innan den personella förändringen i kommunledningen, fanns en definierad grupp som hade ett 

uppdrag att under två år arbeta med implementeringsfrågan i samtliga sektorer. Denna grupp 

krackelerade snabbt då förändringarna blev ett faktum. Det fanns ingen tid att prioritera frågan, 

personer fick andra uppdrag och personer slutade. Eftersom arbetet med sociala investeringar 

under hela 2013 gick ner på sparlåga var det ett omöjligt uppdrag att fortsätta med. Under 2014 då 

det sociala investeringsperspektivet åter prioriteras, har det pågått ett planeringsarbete för hur vi 

ska få in perspektivet som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet, detta för att det ska skapas en 

så bred förankring som möjligt och med siktet inställt på långsiktighet och hållbarhet. Formen för 

en utvecklingsavdelning tar form och i januari 2015 startar utvecklingsavdelningen i gång. I 

utvecklingsavdelningens uppdrag ligger att stödja linjeorganisationen inom tre huvudsakliga 

områden, utbildning/ kultur och fritid, arbetsmarknad trygghet och omsorg samt samhällsbyggnad. 

Sociala investeringar kommer att knytas till avdelningen, där utvecklingsledaren för 

folkhälsofrågor kommer att ansvara för att det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen fortsätter. 

 

Utvecklingsavdelningen kommer att vara de som strukturerar arbetet med implementering genom 

alla steg. Tillsammans med nyckelpersoner ute i verksamheterna kommer teamet att driva arbetet 

framåt, uppmuntra och skapa engagemang och beredskap. Se till att hålla fokus på långsiktighet 

och hållbarhetsperspektivet i fokus. Skapa en kreativ och tillåtande organisationskultur, samt följa 

upp resultat. 

 

Forskningsstöd för uppföljning och utvärdering 

Kommunen sökte externt stöd vad gällde utvärdering av två projekt. I ett av projekten skulle en 

nationalekonom från Psynk stödja det forskarteam som kommunen anlitat för att projektet skulle 

bli effektutvärderingsbart enligt den Effektutvärderingsguide för sociala investeringsprojekt som 

Psynk har tagit fram. Sökandet efter externt stöd skedde i fasen då det byttes personer i 

kommunen. Samtliga ansvariga för projektet slutade allt detta gällde ansvarig på 

kommunledningsnivå, verksamhetschefsnivå samt projektledaren.  

 

Processen drog ut på tiden, vilket naturligtvis ledde till ytterligare utmaningar och att det externa 

stödet förväntades bistå med relevant hjälp av beskriven situationen. Situationen var en utmaning 

både för kommun och för forskarteam. På grund av otydligheten, brist på kommunikation, olika 

bilder av uppdraget, erfarenheter och kunskapsområde uppstod en tillitsbrist mellan forskarteam 

och kommunen. Detta hade kunnat undvikas om kommunen vid avtalsskrivandet hade haft större 

kompetens kring verksamhets/projektdesign, insattansvarig personal. Till lika att det funnits 

liknande kunskap kring frågorna hos de som var ansvariga på forskarenheten. Även området med 

forskning, uppföljning och utvärdering kommer att höra hemma i den nya 

utvecklingsorganisationen. 
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Tro på framtid och fortsatt utveckling 

Det finns en stark vilja att arbeta med hållbarhetsfrågorna i kommunen. Målet är att de tre 

hållbarhetsområdena ekonomi, miljö och social ska nå samma prioritering. Sociala investeringar 

börjar få ett fäste och börjar hitta sin plats i sammanhang som möjliggör förändring. 

På frågan om de intervjuade ser du att det i fortsättningen finns möjligheter och potential att arbeta 

med sociala investeringar i Ale, svarar samtliga att de är mycket positiva det påbörjade 

utvecklingsarbetet fortsätter. Några röster 

”Vi arbetar redan med begreppet och förhållningssättet, nu är det bara att fortsätta arbeta på.” 

 

”Det finns en öppen kunskap, det finns en bred kunskap trots att det inte har varit smärtfritt 

hittills. Jag tror på att vårt arbete kommer att fungera, vi går framåt absolut, men det krävs 

fortfarande mycket arbete runtomkring både från oss politiker, men också från tjänstemännen. Vi 

arbetar ständigt för att hitta våra roller, inte bara i dessa frågor”.  

 

”Ja absolut, jag ser framemot att vara en del i att bygga en stabil och hållbar organisation, där 

dessa frågor har en självklar och naturlig förankring.” 

 

 

”Självklart gör det det, men det är som jag har sagt i flera sammanhang, jag ser det mest som en 

hävstång för att ta dessa frågor ännu mycket vidare.  

Jag skulle vilja pröva den ekonomiska dubelmodellen helt och hållet och att vi stimulerade 

medarbetare på alla nivåer att vara kreativa i att utnyttja egna erfarenheter och finna vad man 

ser i verksamheten. Vi är fortfarande för toppstyrda för att kunna bli en riktigt slagkraftig 

organisation. Det är en jätteutmaning, jag vet det. Vi måste skapa en gynnsam kultur och struktur, 

där man går in i något och vågar prova vågar prestera, man håller i och håller ut. Inte bara 

hoppa på nytt och inte följa upp att både fråga sätta nyttan både på organisation och på 

individnivå. Vi ska helt enkelt försöka lita på de processer som pågår.” 

 

”Ja, absolut det är självklart att vi ska göra det”. Hur skulle vi kunna sluta nu, när arbetet börjar 

ta form, men det finns utmaningar. Vi måste bygga en tydligare organisation på bredare front. Det 

behöver finnas fler människor runtomkring dig. Du har drivit ett fantastiskt arbete, men blivit rätt 

ensam i förändringarna som varit. Vad händer om du slutar? Förändringsarbete tar tid och 

kräver förankring över tid för att arbeta in det i strukturerna. Det är sårbart, när det blir 

beroende av personer å andra sidan går det aldrig att komma ifrån att en hel del beror på vilka 

personer som arbetar kring ett projekt. Nu ser vi fram emot utvecklingsavdelningen tar fart” 

 

I utvecklingsavdelningens uppdrag ligger att stödja linjeorganisationen inom våra tre huvudsakliga 

områden, utbildning/ kultur och fritid, arbetsmarknad trygghet och omsorg samt samhällsbyggnad. 

Medarbetarna skall huvudsakligen arbeta strategiskt med att stötta linjeorganisationens ordinarie 

arbete. Inom respektive område kan det finnas flera medarbetare med olika uppdrag. Här kommer 

frågorna kring implementering, uppföljning och utvärdering ha en given plats. 

Vart nådde Ale med Psynkprojektet? 

Ale kommun nådde inte resultat på projekten, med tanke på kunskapsbrist vid start av projekt, den 

krackelerade kommunledningen som blev, samt förskjutning och omstart av projekt är det för 

tidigt att kunna visa i siffror eller några prognoser av de pågående projekten. MiniMili blev 

försenat ett och ett halvt år och startade igång först i augusti. Det har blivit en lyckosam start och 
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vi ser fram emot att följa detta arbete. Skolprojektet Fotosyntes var det projekt som först sattes 

igång, där gjordes initialt ett flertal misstag som i sig genererade en hel del lärdomar. Denna 

kunskap har genererat viktig lärdom inför framtida projektansökningar. Ale kommuns tredje 

projekt Star for Life pågår och har pågått ett drygt år, projektet utvecklas och är kopplat till 

forskning. Det är dock alldeles för tidigt att se några resultat.  

 

Det kommunen däremot har nått är starten på en kunskapsutveckling hos både politiker och 

tjänstemän. Deltagandet i Psynkprojektet har gjort att politiker och tjänstemän mer eller mindre 

tvingats möta frågorna, ta ställning för hur arbetet ska bedrivas. Det ses idag som värdefull 

erfarenhet, även om det har varit motigt på vägen då upplevelsen att det tar så ”evinnerligt med 

tid”. Det råder också en gemensam syn på att det är nödvändigt att en, gärna flera personer 

ansvarar för att driva utvecklingsarbetet framåt tillsammans med utsedda nyckelpersoner i 

sektorerna. Utvecklingsarbetet med Sociala investeringar är idag prioriterad och finns med i de två 

största sektorernas verksamhetsplaner. Nedan två personers reflektioner inför slutsummeringen av 

projektet. 

 

”Projektledarens oerhörda betydelse i den här typen av arbete. Du har gjort en enastående insats 

i det. Fastän det har varit riktigt råddigt emellanåt, att du ändå kunnat hålla fokus på att komma 

vidare. Det hade varit hur lätt som helst arbetet bara hade ebbat ut. Det är ett krävande uppdrag. 

Det är stor skillnad att jobba om man nu gör ett itprojekt eller ett serviceorganisationsprojekt 

eller någonting som är väldigt avgränsande del och det är ganska enkelt att definiera både vad 

man har och vart man ska. Denna typ av projekt som du driver, ställs det helt andra krav på 

kreativitet och att man kan jobba med just relationsbygge på olika sätt och vis. På det sättet blir 

det ju lite mer resan som blir målet, det är inte slutresultatet. Det är viktigt att förstå det, så att det 

inte blir en besvikelse över att vi inte har snygga resultat att visa upp från våra projekt. Resultatet 

kanske är att vi har politiker och sektorsledningsgrupper som har en insikt och ökad förståelse för 

de här frågorna. I nuläget kan vi inte räkna med att det blir så mycket outcom för Ales invånare, 

det är organisationernas lärprocess. Vi ska vårda våra erfarenheter och fortsätta driva 

utvecklinsarbetet framåt. Här kan vi nå systemeffekter om vi blir duktiga på att följa upp och 

utvärdera.” 

 

”Jag är glad att vi är där vi är, nu gäller det att hålla i och hålla ut. Jag är också glad för den 

breda förankringen och engagemanget som finns bland oss politiker, men även bland 

tjänstemännen. Den kombinationen har varit nödvändig för att kunna driva arbetet framåt. Vår 

projektledare har gjort ett enastående arbete. Det måste finnas kunskap och egenskaper för att 

arbeta med alla olika konstellationer av grupper och människor i utvecklingsarbete.” 

 

Avslutningsvis en kort sammanfattning från politiker och tjänstemän. De menar att det inte är 

enskilda projekt som skapar bättre förutsättningar för kommunens barn och unga. Det måste i 

stället i grunden arbetas med att förändra de befintliga systemen och skapa förutsättningar att möta 

de behov som finns idag då det gäller att tillgodose barn och ungas behov utifrån ett perspektiv 

med individens bästa i fokus – oavsett vilken kommun- eller samhällsfunktion som berörs. Ett 

sådant genomgripande förändringsarbete kommer att och måste få ta tid. Ibland hamnar man på fel 

spår och måste börja om – men det är den enda möjliga vägen. Det har arbetats hårt och på bred 

front med detta, dessutom över parti- och blockgränserna, vilket också inneburit att arbetet fått en 

kontinuitet över mandatperioderna.  

 


