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SAMMANFATTNING 
I en överenskommelse mellan SKL och regeringen från december 2014 enades 
parterna om en satsning på att fortsätta utveckla och samordna insatserna mot 
psykisk ohälsa. I överenskommelsen ingick som ett mål att SKL skulle stödja sina 
medlemmar med analys, metodstöd och implementering kring tidiga insatser och 
sociala investeringar. 

Under namnet Aktion 2015 – sociala investeringar har SKL gett sitt stöd till 
Örebro kommun i utvecklingen av arbetet med sociala investeringar, som ett 
nationellt och internationellt intressant exempel på lokalt utvecklings- och 
förbättringsarbete. Sociala investeringar anses vara ett av de viktigaste verktygen 
för att få till ett förändrat arbetssätt inom offentlig sektor när det gäller tidiga och 
förebyggande insatser. Genom att kraftsamla och tillsammans genomföra Aktion 
2015 – sociala investeringar har många och viktiga steg tagits i utvecklingen av 
sociala investeringar. Resultaten av arbetet tros även kunna komma till nytta för de 
andra kommuner, landsting och regioner som påbörjat eller kommer påbörja sitt 
arbete inom området. Stort fokus har under årets utvecklingsarbete legat på att 
utveckla strukturer och metoder för utvärdering och uppföljning av sociala 
investeringar, ett utvecklingsområde av nationellt intresse. 

Arbetet har under 2015 genomförts uppdelat på sex olika avstämnings-
punkter, så kallade sprintar. Under varje sprint har ett antal aktiviteter funnits 
angivna att färdigställas, samt tillhörande risker kopplade till aktiviteterna inom 
sprinten och de beslut som varit nödvändiga att ta för att kunna färdigställa arbetet 
innan respektive sprints slutdatum. Avstämningspunkterna har i sin tur varit 
kopplade till den finansiering som Örebro kommun erhållit för sitt arbete. 

Förutom Örebro kommun har även Norrköpings kommun ingått i Aktion 2015 
– sociala investeringar. Norrköpings kommun har också en social investeringsfond 
och ett arbete som på många sätt liknar Örebro kommuns arbete. Det har 
genomförts ett stort utbyte mellan kommunerna kring sociala investeringar, och 
flera av målen med 2015 års arbete har varit gemensamma för båda kommunerna. 

Utvecklingsarbetet under 2015 har lett till resultat inom samtliga i förväg 
angivna områden. Bland annat har en databas med enhetskostnader tillskapats, som 
möjliggör en systematisering i kalkyleringen av kostnader och effekter av 
satsningar. En kartläggning av bedömningsinstrument och -verktyg som används 
inom kommunen och som kan användas i utvärderingsarbetet med sociala 
investeringar har också tagits fram, liksom utvecklade strukturer kring uppföljning 
och utvärdering, framtagande av stödmaterial och utveckling av organisation för 
driften av arbetet. Omfattande kunskapsspridning, både internt och externt, har 
också genomförts under året. 
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UPPDRAGSGIVARE 
Uppdragsgivare för projektet har varit Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 

BAKGRUND 
I en överenskommelse mellan SKL och regeringen från december 2014 enades parterna om en 
satsning på att fortsätta utveckla och samordna insatserna mot psykisk ohälsa. I överenskommelsen 
ingick som ett mål att SKL skulle stödja sina medlemmar med analys, metodstöd och 
implementering kring tidiga insatser och sociala investeringar. 

Örebro kommun har sedan 2013 haft 65 miljoner kronor avsatta för sociala investeringar, en 
avsättning som under 2015 ökat till 80 miljoner kronor. Syftet med medlen är att stimulera till 
gränsöverskridande samverkan mellan förvaltningar och verksamheter, men också tillsammans med 
civila aktörer. Samverkan ska ske kring förebyggande och tidiga insatser i syfte att minska 
utanförskap, såväl bland barn och unga som vuxna och äldre. Krav ställs på evidens och forskning 
för de satsningar som genomförs och de sociala investeringar som resulterar i ett positivt utfall ska 
implementeras i ordinarie verksamhet. 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. Örebro kommuns arbete med sociala investeringar 
är ett nationellt och internationellt intressant exempel som det funnits goda skäl att under 2015 stödja 
från nationell nivå. SKL valde därför att genomföra ett intensivt utvecklingsprojekt tillsammans med 
Örebro kommun under det gångna året, ett arbete som gått under beteckningen Aktion 2015 – sociala 
investeringar. 

Förutom Örebro kommun har även Norrköpings kommun ingått i utvecklingsarbetet under året. 
Norrköpings kommun har också en social investeringsfond och liknar på flera sätt Örebro kommun. 
Det har genomförts ett stort utbyte mellan kommunerna kring sociala investeringar, och flera av 
målen med 2015 års arbete har varit gemensamma för båda kommunerna. 

 

SYFTE 
Sociala investeringar anses vara ett av de viktigaste verktygen för att få till ett förändrat arbetssätt 
inom offentlig sektor när det gäller tidiga och förebyggande insatser. Genom att kraftsamla och 
tillsammans genomföra Aktion 2015 – sociala investeringar har många och viktiga steg kunnat tas i 
utvecklingen av sociala investeringar. Resultaten av arbetet ses även komma till nytta för de andra 
kommuner, landsting och regioner som påbörjat eller kommer påbörja sitt sociala investeringsarbete. 
Stort fokus har legat på att utveckla strukturer och metoder för utvärdering och uppföljning av 
sociala investeringar, ett utvecklingsområde av nationellt intresse. 
 

MÅL OCH PLAN FÖR ARBETET 
Det övergripande målet med projektet har varit att ta ytterligare steg mot att arbetet med sociala 
investeringar blir ett etablerat och naturligt medel för att utveckla Örebro kommuns verksamheter.  
Särskilt fokus har under året legat på att: 

1. Bygga en intern utvärderingskompetens i kommunen – ett utvärderingsteam 
2. Ta fram enhetskostnader som kan användas för att värdera effekter och genomföra 

kostnadskalkyleringar av sociala investeringar 
3. Utveckla arbetssättet kring hur en insats designas, implementeras, följs upp och utvärderas 

 
SKL:s mål har varit att de erfarenheter och lärdomar som dras och resultat som uppnås dels ska 
spridas till andra kommuner och landsting, dels bidra till underlag för det fortsatta arbetet 2016 och 
framåt. 
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För att uppnå målen med utvecklingsarbetet sattes ett antal delmål upp, så kallade sprintar tillika 
avstämningspunkter. Dessa var: 
 
Sprint 1 – färdigt senast 28 februari 2015 

1) Projektplan för årets arbete upprättad och beslutad 
 

Sprint 2 – färdigt senast 31 mars 2015 
1) Nya insatser – Behovsområde för idéprövning bestämt  
2) Beslutat projekt – Projektdesign för beslutat projekt (NP-samverkan) klar 
3) Förslag på hur interna utvärderingskompetensen ska se ut 
 

Sprint 3 – färdigt senast 31 maj 2015 
1) Nya insatser – En eller två förslag utvalda från idéprövningen 
2) Beslutat projekt – Implementering och förankring av utvärderingsplan 
3) Enhetskostnader som ska tas fram är definierade och arbetet med kostnadsbank påbörjat 
4) Övrigt: Utveckla stödmaterial, uppdatera information på intranätet och orebro.se m.m. 
 

Sprint 4 – färdig senast 30 september 2015 
1) Nya insatser – Beslut om insats med start 2016 
2) Beslutat projekt – Påbörja uppföljning (datainsamling, enkäter m.m.) 
3) Kostnadsunderlag färdigt för inmatning i databas 
4) Övrigt: Identifiera verktyg och instrument för utvärderingsarbete, utvecklingsdag Örebro – Norrköping 
 

Sprint 5 - färdig senast 30 november 2015 
1) Nya insatser – förberedelser för implementering, utbildningar etc. genomförda 
2) Beslutat projekt – Uppföljning och utvärdering av de två första månadernas arbete 
3) Insatser för intern utvärderingskompetens genomförda 
4) Databas färdigställd 
 

Sprint 6 – färdig senast 15 december 2015 
1) Slutworkshop där årets arbete presenteras och diskuteras 
2) Skriftlig rapport som sammanfattar resultat och erfarenheter av årets arbete 

 

ORGANISATION 
Utvecklingsarbetet inom ramen för Aktion 2015 – sociala investeringar har bedrivits genom 
nedanstående organisation. 

 
Roll Namn Huvuduppgift 

Uppdragsgivare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ägare av uppdraget på nationell nivå. 

Projektägare Anne Andersson, ekonomidirektör 
 

Ägare av uppdraget i Örebro kommun. 

Projektledare Aina Rundgren, processledare sociala 
investeringar i Örebro kommun 
 

Lokal projektledare och länken mellan 
SKL och Örebro kommun. 

Arbetsgrupp 
(lokal) 
 

Aina Rundgren, projektledare 
Staffan Wikstedt, nationalekonom 
Jonatan Zakrisson, statistiker 
Gunilla Björling, planerare 
 

Utvärderingsteamet och därmed också 
kärnan i det arbete som bedrivits under 
2015. 

Resurser Maria Lindborg, planerare 
Rolf Jonsson, ekonom 

Viktiga resurser som gjort större insatser 
nödvändiga för att uppnå 
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Marie Worge, planerare 
Elisabeth Nordin, ekonom 
Andreas Johansson, Ensolution 
 

utvecklingsarbetets resultat. 

Arbetsgrupp 
(nationell) 
 

Tomas Bokström, projektledare SKL 
Sofie Sjöborg, utredare SKL 
Malin Bengtsson, projektledare 
Norrköpings kommun 
Aina Rundgren, projektledare Örebro 
kommun  
 

Styrgrupp för utvecklingsarbetet och har 
bedrivit spridnings- och 
utvecklingsarbete på nationell nivå. 

 
Andra viktiga grupperingar och resurser i utvecklingsarbetet 2015 på lokal nivå tillhör ordinarie 
organisationsstruktur för arbetet med sociala investeringar i Örebro kommun; beredningsgruppen, 
workshopgruppen, referensgruppen och den politiska styrgruppen. I kartläggningsarbetet för att 
identifiera bedömningsinstrument och -verktyg har ett 20-tal personer från verksamheterna bidragit 
med uppgifter och arbetet har stötts av nästan lika många chefer.  

 

ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 
Arbetet har under 2015 genomförts inom olika områden i enlighet med målen och sprintarna angivna 
i projektplanen; nya insatser, beslutad satsning, intern utvärderingskompetens, databas för 
enhetskostnader, kunskapsspridning samt övrigt utvecklingsarbete. Nedan ges en beskrivning av 
arbetet inom de respektive områdena. 

 
Nya insatser 
För att identifiera behovsområden för nya insatser fördes diskussioner i samtliga grupperingar 
kopplade till Örebro kommuns arbete med sociala investeringar. Dessutom genomfördes också en 
kunskapsdag för Örebro kommuns politiker och tjänstemän den 16 mars. Under kunskapsdagen 
föreläste Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, Tomas Bokström, 
projektledare sociala investeringar SKL och Anna Balkfors, före detta sekreterare i Malmö-
kommissionen och forskare vid Malmö Högskola. Utöver föreläsningarna berättade också chefer 
från den egna organisationen om hur de sett sociala investeringar som en möjlighet och varit 
drivande till att satsningar startats upp. Dagen innehöll även workshoppass för att identifiera 
behovsområden. Alla framkomna behovsområden sammanställdes och fem områden kunde vaskas 
fram som prioriterade att arbeta vidare med under året:  
 

� Långvarig frånvaro i skolan (inklusive hemmasittare) 
� Flyktingmottagande (matchning för att få folk i arbete, nyanlända barn) 
� Professioner på rätt plats (framför allt förskolepedagoger och socionomer) 
� Förebyggande insatser för äldre (rehabilitering) 
� Barnfattigdom (trångboddhet, skolresultat, fritidshem, inte fokus ekonomi) 

 
Som en direkt effekt av behovskartläggningen genomfördes under hösten en halvdags workshop för 
att fläta samman kommunens arbete för halverad barnfattigdom med sociala investeringar, där det 
också framkom intressanta förslag till satsningar. Fler av de framkomna idéerna diskuteras just nu 
som insatser i Vivalla, det område i Örebro med flest barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det pågår 
även arbete för att ta fram satsningar kring att motverka och hantera skolfrånvaro, samt nyanlända 
barns skolgång och inlärningsförmåga.  

Efter ett erbjudande från SKL under våren om gratis utbildning i arbetsmodellen Skolfam 
påbörjades ett arbete kring att möjliggöra modellen som en social investering i Örebro. Under 
sommaren genomfördes en behovsanalys som grund för Skolfam. Den visade på ett omfattande flöde 
mellan familjehemsplaceringar och hvb-placeringar och det fanns därmed, utöver incitamenten om 
att förbättra de familjehemsplacerade barnens skolresultat, också ekonomiska incitament till att 
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genomföra Skolfam i Örebro. Den 19 oktober fattade Kommunstyrelsen beslut om satsningen som är 
tänkt att starta upp i januari 2016. Rekryteringen av de resurser som ska ingå i satsningen pågår och 
är inom kort slutförd.  
 
Beslutad satsning 
Den 24 mars fattade Kommunstyrelsen beslut om satsningen neuropsykiatrisk samverkan (NP-
samverkan), som kom att bli den satsning som sedan följts inom ramen för utvecklingsarbetet 2015. 
Efter fattat beslut påbörjades rekrytering av de tre tjänster som skulle ingå i satsningen. 
Rekryteringen löpte på enligt plan och satsningen gick igång 1 september. Parallellt med att NP-
samverkans utvärderingsschema fastställdes, med tillhörande aktivitets- och effektmått samt 
indikatorer, utvecklade Örebro, Norrköping och SKL ett digitalt uppföljningsverktyg (följupp.nu) 
med hjälp av IT-företaget Soya Kommunikation. Verktyget utvecklades med utgångspunkt i behovet 
av att samla alla pågående satsningar på en gemensam plattform där satsningarnas mått, enkäter och 
dokument på ett enkelt och överskådligt sätt finns tillgängligt. NP-samverkan lades som första 
satsning in i verktyget. Under hösten har sedan samtliga pågående satsningar i Örebro lagts in och 
inrapportering av satsningarnas mått sker under året även retroaktivt för att inför 2016 ha 
satsningarna komplett rapporterade i verktyget. 

Vid utgången av 2015 har satsningen varit igång i fyra månader och det har redan visat sig 
finnas ett stort behov av satsningen, som riktar sig till målgruppen 15-25 år med neuropsykiatrisk 
problematik. Redan hanteras ett 30-tal ärenden inom satsningen och många verksamheter visar 
intresse av att ta del av de kunskapshöjande aktiviteterna som genomförts under hösten. 
 
Intern utvärderingskompetens 
En av de viktigaste delarna av utvecklingsarbetet som bedrivits i Örebro under 2015 har varit 
tillskapandet av intern utvärderingskompetens och uppbyggandet av ett utvärderingsteam. Det första 
steget var att rekrytera en nationalekonom som skulle komma att bli navet i uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet av satsningarna. Rekryteringen avslutades i slutet av februari, men på grund av 
uppsägningstid dröjde det fram till 20 maj innan resursen fanns på plats, vilket också var en risk som 
hade identifierats redan i projektplanen. Stora delar av arbetet kopplat till utvärderingsteam och 
enhetskostnader blev därför uppskjutet fram till sommaren. I samma veva byttes även kommunens 
statistiker ut, vilket också bidragit till att arbetet kring utvärdering och uppföljning tappade fart under 
en period. 

Som ett steg i att bygga upp utvärderingskompetensen i Örebro kommun deltog processledaren 
för sociala investeringar tillsammans med Norrköping och SKL i utbildningen Evaluating Social 
Programs på J-PAL, Boston USA. Därtill har processledaren genomgått utbildning i 
Förändringsledning som också bidragit till ökad kompetens i att driva arbetet med sociala 
investeringar som ett förändringsarbete inom organisationen.  

I syfte att identifiera nödvändiga verktyg, instrument och rutiner för att genomföra bra 
uppföljnings- och utvärderingsarbete, påbörjades ett arbete under april. En kartläggning genomfördes 
över de bedömningsinstrument och -verktyg som används i olika kommunala verksamheter för att 
identifiera behov och lämpliga insatser, men också för att kunna mäta utfall av insatser. Med hjälp av 
drygt 20 utsedda representanter från verksamheterna kunde ett 40-tal verktyg identifieras som idag 
används i olika verksamheter på olika sätt och i olika omfattning. Ett försök har gjorts att 
kategorisera de olika verktygen utifrån nivåerna generella insatser, insatser vid tecken på risk och 
insatser vid bekräftad problematik enligt den struktur som SKL utvecklat inom ramen för PSYNK-
projektet. Se bilaga 1 Kartläggning av bedömningsinstrument och verktyg i Örebro kommun. Fortsatt 
arbete behövs för att välja ut ett 10-tal användbara instrument för arbetet med sociala investeringar 
och säkerställa normeringsvärden för dessa. 

 
Databas för enhetskostnader 
För att underlätta arbetet med att skriva fram ansökningar till sociala investeringar, men också i 
uppföljning och utvärdering av pågående satsningar, har det funnits ett behov att samla relevanta 
enhetskostnader på ett lättillgängligt sätt. Det vill säga kostnadsuppgifter som behövs för att kunna 
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sammanställa en satsnings finansiella behov och värdera dess ekonomiska effekter. Med 
utgångspunkt i KPB-data1, uppgifter från kommunens ekonomihanteringssystem och den nationella 
skoldatabasen SIRIS har nationalekonomen tillsammans med förvaltningsekonomer och sakkunniga 
genomfört ett grundläggande arbete för att bearbeta, renodla och säkerställa kostnadsuppgifter för 
olika insatser och aktiviteter inom verksamhetsområdena Skola, Funktionsnedsättning, Individ- och 
familjeomsorg, Vård och omsorg, Arbetsmarknad och på sikt också Skadegörelse. Uppgifterna 
kommer tillgängliggöras via en databas även för andra kommuner och aktörer för möjlighet att ta del 
av och använda Örebro kommuns kostnadsuppgifter som schablonkostnader i arbetet med sociala 
investeringar. Versionen innehåller insats, kostnad per angiven enhet och år för kostnaden, samt 
eventuella kommentarer och instruktioner om hur motsvarande kostnad för den egna kommunen kan 
tas fram. Då databasen kommer uppdateras med nya siffror en gång per år och redan från start 
innehåller uppgifter för 2013 och 2014 kommer kostnadsutvecklingen för olika poster också kunna 
följas över tid, vilket gör det möjligt att också skapa index för den framtida utvecklingen i 
prognostiseringen av satsningars effekter. I en intern version av databasen kommer enhets-
kostnaderna även kompletteras med volymuppgifter och OH-kostnader, samt eventuella skillnader 
mellan exempelvis interna och externa kostnader för placeringar.  

På grund av svårigheter att skapa en databas på Örebro kommuns hemsida kan inte resultatet av 
denna aktivitet publiceras i samband med slutrapporteringen, frågan arbetas därför vidare med under 
2016. Tills dess, se bilaga 2 Databas för enhetskostnader – publik version 1.   
 
Övrigt utvecklingsarbete 
Året inleddes med att en vidareutvecklad organisationsstruktur för arbetet med sociala investeringar 
kom på plats innehållande nya delar, så som en workshopgrupp med representanter från alla 
förvaltningar med uppgift att synliggöra behov, gemensamma utmaningar och målgrupper. Andra 
nyheter i organisationsstrukturen var utvärderingsteamet bestående av nationalekonom, statistiker, 
processledare och planerare med erfarenhet av uppföljning och utvärdering. Nationalekonomen 
skapade även en analysgrupp för att samla utdataanalytiker, statistiker och förvaltningsekonomer för 
att samordna och utveckla insamling av verksamhetsdata, -statistik och -kostnader, uppgifter som är 
viktiga i arbetet med sociala investeringar. För en fullgod redogörelse av organisationsstrukturen, se 
bilaga 3 Organisationsstruktur sociala investeringar.  

Under året har olika stödmaterial utvecklats för att underlätta i arbetet med sociala investeringar, 
däribland en blankett för idéprövning som ska fyllas i som ett första diskussionsunderlag vid idéer 
om nya satsningar, se bilaga 4 Ideprövning sociala investeringar. Även mallen för ansökan har 
reviderats med tillägg kring implementering och uppskalning för att säkerställa att sådana tankar 
finns med från början. Kommunikationsmallar så som inbjudningsmall, brevmall och 
informationsmall har också tagits fram för att skapa enhetlighet i arbetet. Tillsammans med 
Norrköping och SKL har en informationsbroschyr om arbetet tagits fram, 17 frågor och svar om 
sociala investeringar. Även en checklista för implementering och uppskalning har tagits fram 
gemensamt, liksom beskrivningar över alla de roller som på ett eller annat sätt är involverade i 
arbetet med sociala investeringar. I Örebro pågår också arbetet med att ta fram en FAQ kring 
återföringsmodellen som utgår ifrån de mest vanligt förekommande frågorna i organisationen. 

Tillsammans med projektledaren för NP-samverkan togs en projektledarinstruktion för rollen 
som projektledare till sociala investeringssatsningar fram under våren, se bilaga 5 
Projektledarinstruktion för sociala investeringar. I samband med att NP-samverkans 
utvärderingsschema togs fram genomfördes också en revidering av modellen där satsningarnas mål 
tydliggörs och de ekonomiska effekterna som uppstår av en satsning lyfts fram. Se bilaga 6 
Utvärderingsschema sociala investeringar för aktuell version. Under året har även strukturerna för 
uppföljning utvecklats genom att tydliggöra exempelvis hur redovisning av satsningarna ska 
genomföras. Framför allt har tydliggöranden gjorts kring den ekonomiska redovisningen för att 
skapa struktur och överblickbarhet. 

Under våren identifierades arbetet med sociala investeringar som en delprocess inom 
styrprocessen Ekonomistyrning. Det innebär ett tydliggörande för organisationen om att sociala 

                                                      
1 KPB = Kostnad per brukare. Framställt med hjälp av Ensolution (www.ensolution.se)  
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investeringar är någonting som samtliga verksamheter ska ta i beaktning, vilket stärker arbetets 
ställning. Som en del av den strukturella utvecklingen av arbetet anställdes vid årets slut den första 
projektledaren på heltid som har till uppgift att leda 4-5 satsningar. Detta för att förbättra styrning 
och ledning av de sociala investeringarna som går igång. 

I början av hösten genomfördes en gemensam utvecklingsdag för Örebro och Norrköping där 
resurser på de tre nivåerna operativ, strategisk och ledning samlades för att under en dag utbyta 
erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Dagen var ett viktigt steg i att driva 
utvecklingen av sociala investeringar framåt i de båda kommunerna.  

 
Kunskapsspridning 
En stor del av 2015 års utvecklingsarbete har syftat till att sprida kunskaperna om sociala 
investeringar och hålla utbildningar i hur arbetet kan bedrivas på ett strukturerat och systematiskt 
sätt. För Örebro kommuns processledare för sociala investeringar har det inneburit ett flertal 
föreläsningar, utbildningar och andra stödinsatser till andra kommuner, landsting/regioner och andra 
aktörer. Utbildningsdagar har bland annat hållits för Landstinget Blekinge, Sundsvalls kommun och i 
samband med den nationella konferensen om sociala investeringar 26-27 november. Föreläsningar 
har exempelvis hållits för Nätverket för landstingens och regionernas folkhälsochefer, Healthy cities 
Sverige, Avesta kommun och Örebro läns landshövding. Uppsala och Enköping har varit på 
studiebesök och stödinsatser har getts till bland annat Stockholms stad, Huddinge, Eslöv, Klippan, 
Luleå och Västra Götalandsregionen. Örebro kommun arrangerade även ett seminarium i Almedalen 
där bland annat Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, deltog. 

Under hösten reviderades och uppdaterades informationen om arbetet med sociala investeringar 
på såväl den externa webben, orebro.se/socialainvesteringar, som på kommunens intranät. Därtill 
skrevs ett omfattande inlägg på kommunens blogg för kvalitetsutveckling om arbetet2. 

BUDGET 
För att genomföra projektet har Örebro kommun erhållit en miljon kronor i finansiellt stöd från SKL. 
Medlen har använts i enlighet med nedanstående redovisning: 

 
 

Utgiftspost 

 

Kostnad 

 

Kommentar 

 
Löner 595 000 Lönekostnader inkl. avgifter för  

50 % projektledare (jan-dec)  
100 % nationalekonom (maj-dec) 
 

Resor 
 

95 000 Tåg, flyg, tunnelbana, taxi 
och hotellnätter 
 

Utbildning 
 

45 000 Excelkurs, utvärderingsutbildning 
J-PAL, USA 
 

Konsulttjänster 115 000 Digitalt uppföljningsverktyg,  
föreläsare 
 

 

Övrigt 
 

50 000 STATA SE, fika, lokalhyra, böcker 
 

Summa 900 000 

 
 

Kvarvarande medel 
(åter till SKL) 

100 000 

 

 

 

                                                      
2 Enklare vardag, Sociala investeringar verktyg för utveckling och innovation i offentlig sektor: 
http://blogg.orebro.se/enklarevardag/2015/11/12/sociala-investeringar-verktyg-for-utveckling-och-
innovation-i-offentlig-sektor/ 
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Redovisningen är avrundad uppåt och bygger på prognostiserat utfall för helåret, gjord 2015-12-11. 
En exakt redovisning lämnas till SKL på särskilt avsedd blankett januari 2016 i samband med 
återbetalning av icke använda medel. 

ERFARENHETER OCH SLUTSATSER 
Arbetet som har bedrivits under 2015 har inneburit utmaningar att hantera, men även uppnått goda 
resultat att analysera och dra erfarenheter ifrån. Nedan ges en kort summering av de olika delarna. 
 
Utmaningar under året 
Under året som gått har några utmaningar varit av större vikt. Ett exempel är fortsatta svårigheter att 
adressera ägaransvaret över styrning och ledning av pågående satsningar. Det finns ett glapp mellan 
den centrala styrningen från politik och ekonomidirektör och de pågående satsningarnas 
projektledare, ett glapp som det är tänkt att förvaltningscheferna ska fylla men inte åtagit sig till 
fullo. Istället för att tillsätta egna styrgrupper till de respektive satsningarna är tanken att samtliga 
involverade förvaltningschefer ska fylla den funktionen, detta på grund av att det bedöms vara 
samma personer som annars skulle sitta med i respektive satsnings styrgrupp. Då förvaltnings-
cheferna inte tagit på sig det ägaransvaret har det funnits stora brister i styrningen och ledningen av 
satsningarna, vilket i vissa fall fått omfattande negativa konsekvenser. Här behöver en fortsatt dialog 
föras för att landa i en fungerande struktur, eventuellt också flytta ägaransvaret från förvaltnings-
chefer till verksamhetschefer för att få en mer verksamhetsnära ledning och styrning. 

Att säkerställa att det finns bra projektledare som driver satsningarna har under året visat sig 
vara av största vikt. Där sådana inte funnits har satsningarna haft svårt vid uppstart och att också 
hålla god styrfart under arbetets gång, vilket ger konsekvenser för satsningarnas förutsättningar att 
uppnå de mål som satts upp i enlighet med tidsplanen för satsningen. För att råda bot på 
problematiken har det under årets sista månader skett rekrytering av en projektledare som på heltid 
kommer ägna sig åt att driva ett antal projekt med start 2016. Det är en ny väg som testas och som 
med största sannolikhet kommer visa sig verksam. 

En annan utmaning har varit sekretess som sätter hinder i behovsanalysarbetet och motverkar 
användningen av befintlig verksamhetsdata för att identifiera behov av insatser till urskilda 
målgrupper. Ett gemensamt arbete med SKL och Norrköping har bedrivits för att dels med hjälp av 
jurister säkerställa lagrummet men också ta fram en mall för samtycke som kan användas för 
informationsinhämtning både före och under satsningar. 

I arbetet med nya satsningar upplevs en brist på kreativitet och nytänkande. Ett ”cementerat 
förvaltningstänk” gör att det många gånger är svårt att skapa förändring, även om det oftast är 
förhållandevis lätt att identifiera utmaningar och behov. Förhoppningen är att denna fråga kan 
hanteras med hjälp av inställningen ”Övning ger färdighet” och därför förbättras kontinuerligt. 
 
Analys av årets arbete 
Den nya organisationsstrukturen som togs fram i början av året har varit en viktig del i 2015 års 
utvecklingsarbete. Workshopgruppen har spelat stor roll i möjligheten att få insyn i de olika 
förvaltningarnas utvecklingsarbeten för att hitta kopplingar, gemensamma utmaningar och 
målgrupper. Det är först i mötet som kreativiteten kan uppstå och att sitta ner tillsammans för 
gemensamma diskussioner är värdefullt. Förankringsarbetet måste dock fortsätta, ett arbete som 
måste genomföras tillsammans på alla nivåer för att synliggöra sociala investeringar som en 
möjlighet till verksamheterna. Det är viktigt att främja ett underifrån-engagemang för att skapa en 
god bas och säkerställa att arbetet tar fäste och implementeras i verksamheterna. 

Den kartläggning som genomförts för att synliggöra de bedömningsinstrument och -verktyg 
som används i de kommunala verksamheterna har visat på strukturella brister, både vad gäller 
samverkan och transparens kring vilka insatser vi ger till vem och varför. Det behövs därför en 
fortsatt diskussion om systematik, instrument och mätning i relation till professionell praktik och 
erfarenhet, vilket inte står i motsats till varandra. Det som också framkommer i kartläggningen är att 
ett arbete fordras kring insatser vid tecken på risk för att uppnå framgång i det förebyggande arbetet 
och en effektivare resursanvändning.  
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Mycket av det som tidigare saknats i Örebro kommuns arbete med sociala investeringar har 
under året kommit på plats, även om ett stort arbete kvarstår att säkerställa implementeringen av de 
olika delarna. En fortsatt diskussion behöver dock föras kring styrning och ledning av arbetet, 
exempelvis driftsnämndernas involvering i ett tidigare skede. En av framgångarna med Örebros 
arbete kan ses vara den stringens som upprätthållits i alla delar, dock behövs vissa frågor kring 
återföringsmodellen fortsätta djupas i för att tydliggöra och säkerställa modellen. Inför 2016 finns 
också ett utökat intresse att involvera Region Örebro län för att kunna genomföra satsningar till 
målgruppen äldre, där samverkan med regionen är en nödvändighet. Avslutningsvis kan konstateras 
att många steg tagits i Örebro kommuns arbete med sociala investeringar under 2015, men mycket 
kvarstår att utveckla vidare och framför allt kvarstår en del innan arbetet är till fullo befäst i 
organisationen och implementerat i alla delar. 
 
UTVECKLING 2016 
Stort fokus kommer under kommande år behöva ligga på att färdigställa och implementera det 
utvecklingsarbete som bedrivits under 2015, för att säkerställa att de resultat som åstadkommits når 
sin fulla potential och effekt samt blir en naturlig del av det strukturella arbetet med sociala 
investeringar i Örebro kommun. Utöver det har ett antal specifika aktiviteter identifierats som 
önskvärda att genomföra under 2016 för att säkra en fortsatt utveckling av arbetet. 
 

o Revidering av riktlinjer - förtydliga och förenkla. 
o Utveckling av arbetet med behovsanalys, bland annat genom GIS-kartor. 
o Fortsätta utveckla samarbetet och utbytet med Norrköping, bland annat genom gemensam 

satsning och ytterligare utvecklingsdagar. 
o Utbildningsdag för organisationen kring utvärdering och uppföljning. 
o Nyttja referensgruppen bättre – skapa en gemensam för Örebro och Norrköping? 
o Utveckling av workshopgruppen – tydliggöra mål med vad gruppen ska uppnå under 2016 

och fokus på att synliggöra behoven för en gemensam större kartläggning.  
o Utveckla analysgruppen – fokus på utdataanalytiker och statistiker för att tillgängliggöra 

verksamhetsdata och -statistik. 
o Genomför kartläggning av insatser för vuxna 21+. 
o Databas statistik – på samma sätt som enhetskostnader statistik viktig för arbetet.  
o Välja ut användbara instrument för bedömning och säkerställa normeringsvärden. 
o Klustra utfall, exempelvis ”vad kostar ett skolmisslyckande”, med hjälp av kostnader 

framtagna till databasen för enhetskostnader. 
 
Under 2016 går Örebro kommuns arbete med sociala investeringar in i en ny fas då återföringen för 
och implementeringen av den första satsningen ska påbörjas, vilket kommer resultera i att de 
strukturer som tagits fram under årets utvecklingsarbete sätts på prov. Det kommer i sin tur visa på 
brister inom de områden som inte tidigare varit aktuella och därmed med största sannolikhet 
generera behov av utveckling och aktivitet. 
 
BILAGOR 
Bilaga 1 - Kartläggning av bedömningsinstrument och verktyg i Örebro kommun 
Bilaga 2 - Databas enhetskostnader – publik version 1 
Bilaga 3 - Organisationsstruktur sociala investeringar 
Bilaga 4 – Idéprövning sociala investeringar 
Bilaga 5 – Projektledarinstruktion för sociala investeringar 
Bilaga 6 - Utvärderingsschema sociala investeringar 


