
    

 

Rollbeskrivning – sociala investeringar 
 

Politiker 

 Ger tjänstemännen uppdrag att arbeta med sociala investeringar. 

 Beslutar om avsättning av medel till en reservation/fond för sociala investeringar. 

 Beslutar om vilka satsningar som ska genomföras och tilldelning av medel. 

 Beslutar om implementering av genomförda satsningar, prioriterar mellan satsningar och 

befintlig verksamhet. 

 Beslutar om förändringar i tilldelning av medel och återföringsplaner.  

 Har möjlighet att ge tjänstemännen i uppdrag att titta på politiskt prioriterade områden 

utifrån ett sociala investeringsperspektiv. 

 

Ekonomidirektör 

 Ytterst ansvarig för att arbetet med sociala investeringar utvecklas så som politiken önskar 

och att uppsatta mål med arbetet nås. 

 Ger mandat till anställda i organisationen att arbeta med sociala investeringar. 

 Förespråkar det ekonomiska perspektivet i sociala investeringar. 

 

Förvaltningschefer 

 Ytterst ansvariga för att beviljade satsningar levererar enligt plan och att övergripande 

förutsättningar för det finns. 

 Ytterst ansvariga för att återföring sker enligt plan. 

 Undertecknar ansökningar och godkänner därmed satsningarnas innehåll, upplägg och 

plan för återföring. 

 Ansvarar för att lyckade satsningar implementeras i ordinarie verksamhet och att 

uppskalning sker där så är lämpligt. 

 Ansvarar för att projektledare finns tillsatta att driva satsningarna.  

 Tydliggör hur prioritering av sociala investeringar ser ut. 

 Säkerställer verksamhetschefernas förutsättningar att förankra arbetet med sociala 

investeringar i organisationen. 

 Ansvarar för att hantera avvikelser och göra nödvändiga förändringar i pågående 

satsningar.  

 

Verksamhetschefer 

 Ansvarar för förankring av arbetet med sociala investeringar i organisationen. 

 Ger mandat för arbetet med sociala investeringar. 

 Verkar för att effektiva satsningar blir implementerade och skalas upp vid lyckade resultat. 

 

Samordnare 

 Ansvarar för det operativa arbetet med sociala investeringar, driver utvecklingsarbetet. 

 Ansvarar för förankring av arbetet på en övergripande nivå. 



  

 Bidrar med specialistkunskap kring sociala investeringar. 

 Sprider kunskap om arbetet med sociala investeringar i organisationen, men även externt. 

 Samordnar de grupperingar som finns kopplade till arbetet med sociala investeringar. 

 Tar fram och utvecklar nödvändigt stödmaterial för arbetet. 

 Träffar verksamheter och aktörer som har idéer om satsningar. 

 Hjälper till i framskrivandet av underlag till satsningar. 

 Ansvarar för att kompletta ansökningar inkommer för vidare beredning. 

 Skriver fram tjänsteskrivelser och pressmeddelanden. 

 Föredrar ansökningar för tjänstemannaledning och politik vid beslut om satsningar. 

 Utgör ett operativt stöd till projektledarna som driver beslutade satsningar. 

 

Nationalekonom/utvärderare 

 Övergripande ansvar för uppföljning och utvärdering av satsningar. 

 Formulerar utvärderingsschema för satsningar. 

 Informerar involverade om hur uppföljning och utvärdering ska genomföras. 

 Samordnar involverade i framtagandet av underlag för uppföljning och utvärdering. 

 Tar fram kostnadskalkyler och genomför effektberäkningar till ansökningar. 

 Lägger upp återföringsplaner. 

 Sammanställer och för fram resultat av uppföljning och utvärdering till berörda parter. 

 

Statistiker 

 Tar fram data och statistik som behövs för att synliggöra behov av satsningar, tänkbara 

målgrupper och indikatorer möjliga att följa. 

 Hjälper till i skapandet av enkäter som ska användas i utvärderingar av satsningar. 

 Bistår med kunskap kring utvärdering utifrån befintlig data. 

 

Central ekonom 

 Bistår med kunskap kring den ekonomiska redovisningen av sociala investeringar. 

 Övergripande ansvar för årsredovisning av och budget för arbetet med sociala 

investeringar. 

 Hanterar reservationen/fonden. 

 Ansvarar för utbetalning av medel för beviljade satsningar till involverade förvaltningar. 

 Ansvarar för hanteringen av återföringsprocessen. 

 Följer satsningarnas budgetar. 

 

Projektledare 

 Ansvarar för att leda och driva en satsning så att uppsatta mål nås.  

 Ansvarar för att skapa förutsättningar för projektmedarbetarna att genomföra sitt arbete. 

 Ansvarar för att beslutade aktivitets- och effektmått följs och inrapporteras.  

 Ansvarar för att satsningens budget hålls och redovisas.  

 Förbereder implementering av satsning. 

 

Projektmedarbetare 

 Ansvarar för att satsningen genomförs i enlighet med planerade aktiviteter. 



  

 Ansvarar för dokumentering och inrapportering av satsningens löpande resultat och 

effekter utifrån beslutad utvärderingsplan. 

 Ansvarar för att meddela behov av förändringar eller avvikelser i metod och arbete. 

 

Planerare/utredare/sakkunniga 

 Bistår med förvaltningsspecifik kompetens i synliggörandet av behov av satsningar. 

 Ansvarar för att hålla ihop tillsatta arbetsgrupper för framskrivning av ansökningar.  

 Bidrar med underlag till ansökan. 

 Bistår med förvaltningsspecifik kompetens i uppföljning och utvärdering av satsningar. 

 

FoU-representanter 

 Bidrar till att synliggöra behov av satsningar, tänkbara målgrupper och indikatorer möjliga 

att följa utifrån tillgänglig evidens och forskning. 

 Bidrar med att belysa frågor och aspekter viktiga för utvärdering av satsningar utifrån ett 

forsknings- och evidensperspektiv. 

 Bidrar i genomförandet av utvärdering av satsningar. 

 

Utdataanalytiker/förvaltningsstatistiker 

 Bidrar med att ta fram verksamhetsdata och -statistik som behövs för att synliggöra 

behov av satsningar, tänkbara målgrupper och indikatorer möjliga att följa. 

 Bidrar med att ta fram verksamhetsdata och -statistik nödvändig för utvärdering av 

satsningar. 

 

Förvaltningsekonomer 

 Bidrar med att ta fram kostnadsuppgifter för insatser och effekter.  

 Hanterar satsningarnas beviljade medel och hjälper projektledarna att redovisa 

satsningarnas budget och kostnader. 


