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Slutrapport för Aktion 2015 – sociala investeringar i 
Norrköping 

 

Bakgrund 

Norrköpings kommun har sedan 2010 haft en social investeringsfond. Syftet 

med denna är att stimulera verksamhetsöverskridande metodutveckling för 

att införa mer effektiva arbetssätt som har högre grad av evidens. Det 

långsiktiga målet är att minska andelen långtidsarbetslösa i kommunen 

genom att välfärdstjänsterna gör invånarna bättre rustade för arbete och 

sysselsättning. Arbetet med sociala investeringar och den återföringsmodell 

som valts för detta ställer nya krav på organisationen kring frågor som 

behovsanalys, val av insatser och inte minst kring uppföljning och 

utvärdering. 

I en överenskommelse mellan SKL och regeringen från december 2014 

enades man om en satsning på att fortsätta utveckla och samordna insatserna 

mot psykisk ohälsa. I överenskommelsen ingick som ett mål att SKL ska 

stödja sina medlemmar med analys, metodstöd och implementering kring 

tidiga insatser och sociala investeringar. 

 

Norrköpings kommuns sociala investeringsfond har under en tid varit ett 

nationellt och internationellt intressant exempel på lokalt förbättrings- och 

utvecklingsarbete och därför beslutades det i början av 2015 om att från 

nationell nivå fortsatt stödja detta arbete. Det är mot den bakgrunden som 

Norrköping under 2015 gick in i ett intensivt utvecklingsarbete under 

beteckningen Aktion 2015- sociala investeringar. 

 

Förutom Norrköpings kommun ingick även Örebro kommun i Aktion 2015 

– sociala investeringar. Örebro kommun har också en social 

investeringsfond och liknar på flera sätt Norrköpings kommun, och tanken 

var därför att det skulle finnas stora möjligheter till utbyte mellan 

kommunerna.  
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Planen för arbetet 

Arbetet i Aktion 2015 – sociala investeringar i Norrköpings kommun utgick 

ifrån tre övergripande målsättningar. Dessa var: 

1. Utveckla arbetssättet kring hur en specifik insats designas, 

implementeras, följs upp och utvärderas 

2. Utveckla arbetet med idéprövningar  

3. Ta fram enhetskostnader som kan användas för att värdera effekter 

av sociala investeringsprojekt 

Utifrån dessa togs delmål, så kallade sprintar, fram för att överskådligt ge en 

bild om hur tanken var att samarbetet skulle utvecklas. Sprintarna var som 

följer: 

Sprint 1 - färdig senast 28 februari 2015 

1) Projektplan för årets arbete upprättad och beslutad 

Sprint 2 - färdig senast 31 mars 2015 

1) Nya insatser - Behovsområde för idéprövning bestämt – efterlysning 

av idéer på lösningar/insatser kommunicerad 

2) Beslutat projekt - Projektdesign för beslutat projekt (Drop in) klar 

Sprint 3 – färdig senast 31 maj 2015 

1) Nya insatser - En eller två förslag utvalda från idéprövningen 

2) Beslutat projekt - Uppföljnings- och utvärderingsplan klar 

3) Enhetskostnader som ska tas fram är definierade 

Sprint 4 – färdig senast 30 september 2015 

1) Nya insatser - Beslut om insats med start 2016 

2) Beslutat projekt – Startat 

Sprint 5 – färdig senast 30 november 2015 

1) Nya insatser – förberedelser för implementering, utbildningar etc. 

genomförda 

2) Beslutat projekt – uppföljning av de två första månadernas arbete 

3) Enhetskostnader finns för alla identifierade poster 

Sprint 6 – färdig senast 15 december 2015 

- Slutworkshop där årets arbete presenteras och diskuteras 

- Skriftlig rapport (ca 5 sidor) som sammanfattar resultat och 

erfarenheter av årets arbete 

2015 års arbete 

Nya insatser 

I början av 2015 togs ett beslut att göra en kartläggning av befintliga 

insatser och verksamheter i Norrköpings kommun (bilaga 1). Bakgrunden 

var en vilja att göra en fullskalig behovsanalys, men för att en sådan ska 

kunna genomföras behövs kunskap om hela kommunens sammanlagda 

verksamhet. 
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Kartläggningen genomfördes av en deltidstjänst som utifrån uppdrags- och 

verksamhetsplaner dokumenterade de verksamheter och insatser som fanns 

och presenterade dem enligt SKL:s plansch ”Barns utveckling”. Denna bild 

kompletterades sedan med intervjuer med de olika verksamheterna aktuella i 

kartläggningen. 

Trots att det var svårt att enas om definitioner av till exempel ordet ”insats” 

mellan olika verksamheter, landade så småningom kartläggningen i ett 

slutgiltigt utkast. En workshop anordnades då med sakkunniga och 

verksamhetschefer från aktuella förvaltningar. På workshopen diskuterades 

dels huruvida kartläggningen var korrekt och dels vilka luckor som kunde 

lokaliseras utifrån bilden. Var behövs det insatser utifrån hur bilden ser ut 

idag? 

Workshopen resulterade i tre områden som ansågs speciellt angelägna: 

 NP-problematik och dessa individers behov av stöd 

 Tidiga insatser i tidig ålder 

 Fritidssysselsättning för riskgrupper 

I dessa områden beslutades det, med hjälp av politiken, att fokusera på de 

två sistnämnda punkterna. För att arbeta vidare med detta beslutade 

ledningsgruppen för sociala investeringsfonden att inrätta en projektgrupp i 

arbetet med sociala investeringsfonden. Projektgruppen består av 

sakkunniga från samma kontor som finns representerade i ledningsgruppen 

(socialkontoret, vård- och omsorgskontoret, arbetsmarknadskontoret, 

utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret), en central ekonom, en 

statistiker, samt processledaren och folkhälsocontrollern som sitter med i 

ledningsgruppen. Förutom att arbeta vidare med kartläggningsbilden är 

syftet med gruppen att skapa starkare förankring i verksamheten, gå igenom 

nya ansökningar och föra fram respektive förvaltnings perspektiv, samt 

hålla sig uppdaterade på egna förvaltningens sociala investeringsprojekt.  

Utöver detta bildades även mindre grupper för att ta fram insatser utifrån 

varsin specifik punkt. Dessa bestod av huvudsakligen sakkunniga, men även 

en extern aktör kopplades in. Ingen av dessa områden har idag fått fram en 

konkret insats och i båda områden diskuteras om huruvida sociala 

investeringsfonden är rätt forum för dessa insatser. 

För att öka kunskapen om mål- och resultatstyrning i projektgruppen, samt 

ge inspiration till framtida arbete hölls en utbildning i LFA-metoden för 

gruppen (samt några andra medarbetare vars arbete är kopplat till sociala 

investeringar) i slutet av 2015. Utifrån denna utbildning kommer en 

gemensam genomgång av ansökningsförfarandet till sociala 

investeringsfonden göras. 
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Beslutat projekt 

Projektet som 2015 blev en nyhet för sociala investeringsfonden fick 

namnet Drop in. Målgruppen är ungdomar 16-20 år som inte finns i skolan 

och som kommunen inte har information om vad de gör. Projektet syftar till 

att hitta nya metoder för att nå ungdomar i målgruppen och att etablera en 

kontakt och ett förtroende, för att sedan hjälpa dem tillbaka till framför allt 

studier, men även lämplig myndighet.  

 

Idén för vad projektet Drop in ska arbeta med har på ett övergripande plan 

varit klart under en längre tid. Problemet var dock att tydligare specificera 

vad som ska göras när och hur det ska följas upp. Under hela arbetet med 

Drop in har frågan att frigöra tid för att sitta med dels projektansökan och 

senare även projektplan varit det som har varit svårast. Det finns dessutom 

en ovana hos många anställda att skriva fram ansökningar och driva projekt, 

så i detta behövs mycket stöd. Därav är stöd från sociala investeringsfonden 

i just dessa frågor centralt.  

 

När väl en projektledare kom på plats för satsningen kunde arbetet med att 

diskutera detaljer i satsningen tydligare utformas. Under hela tiden har det 

dock varit av stor vikt att även sociala investeringsfondens processledare är 

inkopplad för att bidra med stöd främst kring projektstrukturering och 

uppföljning/utvärdering. Det är dessutom viktigt att sociala 

investeringsfonden är med för att hela tiden bevara fokuset på att projektet 

ska utveckla metoder och vara just ett socialt investeringsprojekt.  

 

Tidigare har man i arbetet med sociala investeringssatsningar ansett att 

ansökan också kan fungera som projektplan, men under tidens gång har det 

uppdagats att denna inte är detaljerad eller genomdiskuterad nog. I arbetet 

med Drop in har kopplingen till kommunens projektmodell gjorts tydligare 

och Drop in är den första sociala investeringssatsningen i Norrköping som 

har en uttalad projektplan.  

 

Projektstarten för Drop in var till en börjad planerad till sommaren 2015, 

men då man hade svårigheter att rekrytera personal under ledigheten 

kommer arbetet i projektet dra igång vid årsskiftet 2015/2016.  

 

I Drop in har även för första gången en logikmodell använts för att 

strukturera och följa tankar från insats till långsiktigt mål. En mall för detta 

har även utformats (Bilaga 2). Även mallen för ansökan samt projektplan 

har utvecklats för att bättre passa in i projektmodellen (bilaga 3 och 4). 

Fortsatt utvecklingsarbete pågår med dessa mallar för att få dem att passa in 

så bra som möjligt i arbetet med sociala investeringar. 
 

Enhetskostnader 

Målet med att ta fram enhetskostnader för insatser delades mellan Örebro 

kommun och Norrköpings kommun. Eftersom Örebro valde att anställa en 

nationalekonom som drivit detta arbete, har Norrköping inte gjort mer än att 

bistå med erfarenheter och åsikter i frågan. Framöver finns dock ett intresse 
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att, utifrån Örebros digra arbete, ta fram en likande lista för Norrköping 

kommun. 

Samverkan med Örebro 

I Aktion 2015 – sociala investeringar är som sagt en viktig komponent 

samverkan mellan Norrköpings och Örebro kommun. Under året har utbytet 

ägt rum, dels genom processledarna i de olika kommunen, och dels genom 

en gemensam utvecklingsdag. Under utvecklingsdagen fanns ledning, 

strategisk och verksamhetsnivå representerad och kunde tillsammans 

diskutera framgångsfaktorer och utmaningar utifrån deras perspektiv.  

Samverkan har även skett genom att processledarna arbetat tillsammans i 

arbetsgruppen för Aktion 2015 – sociala investeringar, har de även deltagit i 

möten och sammankomster i motsatt kommun.  

Utbytet har från Norrköpings sida varit väldigt givande och sporrande. Att 

samverka med en annan kommun med likande ambitioner och strukturer har 

stimulerat utvecklingen av sociala investeringar. 

Socialt utfallskontrakt 

Ett stort arbete som bedrivits i nära anslutning till både SKL och 

Norrköpings sociala investeringsfond detta är att utforma ett förslag på 

socialt utfallskontrakt (läs mer på www.norrkoping.se/socialainvesteringar).  

Trots att detta inte fanns med i målsättningarna eller sprintarna för året, bör 

det nämnas i dessa sammanhang, eftersom det definitivt tar utvecklingen av 

sociala investeringar i Norrköpings kommun vidare. Dessutom har 

processen prioriterats högt och därmed krävt en del engagemang och tid från 

en grupp anställda i kommunen som vanligtvis arbetar med frågor rörande 

sociala investeringsfonden.  

Övrigt arbete kopplat till Aktion 2015 

Inom ramen för samarbetet i Aktion 2015 har även annat arbete än det 

nämnt ovan bedrivits. Exempelvis har flera förfrågningar om att ta del av 

arbetet med sociala investeringar i Norrköpings kommun inkommit. 

Följande externa spridningsaktiviteter har genomförts under 2015: 

Studiebesök med representanter från: Göteborg Stad, Nacka kommun, 

Regeringens Innovationsråd och Lunds universitet. 

Föreläsningar och stödjande aktiviteter: Västra Götalandsregionen, 

Östersunds kommun, Lunds universitet, Linköpings kommun, Karlskrona 

kommissionen, Utvärderingsringen, Riksdagen, Västerås kommun, 

Linköpings Universitet, Healthy cities-nätverket och Folkhälsoberedningen 

Region Östergötland. 

Förutom detta har även ett mer riktat och uttalat stöd getts till Hedemora 

kommun för att hjälpa dem utveckla sitt arbete med sociala investeringar. 
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Därtill kommer flertalet mail och telefonkontakter med andra offentliga och 

privata aktörer.  

Under samarbetet i Aktion 2015 har även ett studiebesök och en 

internutbildning genomförts. Studiebesöket gjordes hos Dartington Social 

Research Unit i Dartington, Storbritannien, för att ta del av deras arbetssätt 

och framföra allt inspireras av deras kostnadseffektivitetsmodell. Två 

representanter från Norrköpings kommun deltog i detta.  

Internutbildningen som genomfördes inom ramen för Aktion 2015 

anordnades av J-PAL vid Massachusetts Institute of Technology, USA, och 

hade temat utvärdering av sociala program med fokus på randomiserade 

studier. I denna deltog processledaren för sociala investeringar i 

Norrköpings kommun. 

Budget och prognostiserat utfall 

För att genomföra arbetet i Aktion 2015 – sociala investeringar har Norrköpings 

kommun erhållit en miljon kronor i finansiellt stöd från SKL. Medlen har använts i 

enlighet med nedanstående redovisning: 

 

Utgiftspost Prognostiserad 

Kostnad 

Kommentar 

Löner 521 000 Lönekostnader inkl. avgifter för  

50 % projektanställd (jan-maj)  

100 % processledare (jan-dec) 

Resor 

 

133 000 Tåg, flyg, tunnelbana, taxi och hotell 

Utbildning 

 

76 000 Mål- och resultatstyrning (LFA), 

utvärderingsutbildning J-PAL, USA 

Konsulttjänster 99 000 Digitalt uppföljningsverktyg 

 

Övrigt 
 

40 000 Fika, lokalhyra, böcker, mm 

Summa 869 000  

Kvarvarande medel 
(åter till SKL) 

131 000  

 

Redovisningen bygger på prognostiserat utfall för helåret, gjord 2015-12-10, och är 

avrundad till närmsta tusental. En exakt redovisning lämnas till SKL på särskilt 

avsedd blankett januari 2016 i samband med återbetalning av icke använda medel. 

Fortsatta utvecklingsområden 
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Under året har Norrköpings sociala investeringsfond kommit en bra bit 

beträffande strukturering av blivande projekt. Man har även genererat en 

större kunskap kring vad som krävs för en behovsanalys och är nu mer 

öppna för ett framtida genomförande. Dock finns en hel del 

utvecklingsområden som kvarstår. Under den slutworkshop som 

genomfördes i slutet av 2015 låg fokus mycket på att diskutera framtida 

arbete och utveckling av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond. 

Med grund i diskussionerna som fördes under slutworkshopen har följande 

utmaningar formats:  

 Spridningsarbetet av arbetet internt måste förbättras.  

 Tydliggöra huruvida sociala investeringsfonden ska finansiera 

kostnadsnära eller förebyggande insatser. Hur kan forskning hjälpa 

oss att våga göra tidigare insatser? Här krävs också en tydlighet från 

politiken. 

 Styrningen och beskrivningen av de olika rollerna i arbetet med 

sociala investeringsfonden måste bli tydligare.  

 Uppföljningen av de sociala investeringar som har avslutat sin 

finansiering från fonden måste hållas i, för att verkligen kunna hitta 

de långsiktiga effekterna. Analyserna behöver bli tydligare och 

modet att misslyckas måste finnas. 

 Kartläggningen av insatser och verksamheter i Norrköpings kommun 

måste utvecklas för att ge en mer komplett bild. Det finns intresse att 

utifrån bilden utreda vilka individer som nås av insatserna, hur 

resursfördelningen ser ut, hur uppföljningen och evidensen ser ut för 

de insatser som görs, etc.  

 Det krävs ett tydliggörande av hur sociala investeringsfonden bidrar 

till utveckling av helheten i kommunen, genom att bl.a. pröva 

insatser i mindre skala för att sedan skala upp. Även kopplingen till 

nämnder och uppdragsplaner bör utvecklas. 

 Fortsätta med utvecklingsarbetet och samverkan med andra 

kommuner och regioner för att tillsammans utveckla och bli bättre 

på sociala investeringar. 

Några aktiviteter som diskuterats redan nu inom ramen för utvecklingen av 

sociala investeringsfonden i Norrköping är. 

 Anordna en konferens på temat sociala investeringar. 

 Uppdatera ansökningsförfarandet.  

 Fortsätta med utvecklingsarbetet tillsammans med Örebro kommun. 

Anordna en uppföljande utvecklingsdag, utreda möjligheterna att 

driva en gemensam satsning, osv. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Ekonomi- och styrningskontoret 

 8(8) 

   

2015-12-04  

   

 

 

 Komplettera kartläggningen av verksamheter och insatser för barn 

och unga i Norrköpings kommun med mer data, intervjuer, mm, för 

att få en större förståelse i var behoven finns.  

 Förbättra interna kommunikationen genom att anordna 

återkommande seminarium med fokus på resultat från projekten, 

samt ämnen aktuella inom sociala investeringar. 

Utifrån de presenterade utmaningarna ovan kommer ytterligare förslag till 

åtgärder presenteras till 2016 års utvecklingsarbete.  

Sammanfattning 

För att knyta årets arbete till sprintarna som fanns uppsatta, kan konstateras 

att tempot varit högt, och att vi gjort mycket internt arbete jämfört med 

föregående år. Alla sprintar har inte varit möjliga att hålla, framförallt mot 

slutet. Detta beror till viss del på att mycket fokus då har legat på det sociala 

utfallskontraktet. Sedan har det även funnit svårigheter med att hitta tid och 

prioritera arbetet med sociala investeringar ute i verksamheterna och att det 

tar lång tid att förankra idéer till nya satsningar. Detta är ett 

förbättringsområde som vi måste arbeta vidare med.   

Det är även viktigt att i detta sammanhang påpeka att arbetet, trots att alla 

sprintar på slutet inte uppnåtts rent tidsmässigt, inte har stannat av, utan att 

processen bara tagit mer tid än vad som först önskats. Ledningsgruppen för 

sociala investeringar har under hela året drivit på arbetet.  

Framöver ligger fokus på att ytterligare förankra och förbättra de strukturer, 

grupperingar och mallar som används inom arbetet med sociala 

investeringsfonden.  

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Verksamheter och insatser riktade till barn och unga i 

Norrköpings kommun 

Bilaga 2. Utvärderingsmodell Norrköpings sociala investeringsfond 

Bilaga 3. Ansökan Norrköpings sociala investeringsfond 

Bilaga 4. Mall för projektplan Norrköping sociala investeringsfond 


