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Namn på satsningen 

> Följande mall ska fyllas i som ett första underlag för bedömning av en social investering. Omfattningen 

ska inte överstiga fyra sidor. All text innanför > < är stödtext och ska tas bort från färdigt dokument. < 

1. Utmaning 

> Det är viktigt att en behovsinventering och -identifiering ligger till grund för en social investering. Detta 

för att säkerställa att vi genomför satsningar som det finns ett faktiskt behov av. Det identifierade behovet 

kan med fördel formuleras som en utmaning. Viktigt är dock att en tillhörande argumentering om varför 

just den utmaningen bör prioriteras finns med. < 

2. Satsning 

2.1 Satsning 

> Beskriv hur satsningen, för att komma till rätta med det identifierade behovet, skulle kunna se ut rent 

konkret. Vilka olika aktiviteter innehåller satsningen och i vilken omfattning ska de genomföras? Under 

hur lång tid ska satsningen pågå (1-3 år är möjligt)? Varför ses just dessa aktiviteter som lämpliga för att 

komma till rätta med utmaningen? < 

2.2 Målgrupp 

> Identifiera satsningens huvudsakliga målgrupp. Ibland kan olika aktiviteter inom en satsning rikta sig till 

olika målgrupper. Exempelvis kan en satsning som primärt riktar sig till barn också ha aktiviteter som 

riktar sig till barnens föräldrar. Resonera även kring vilken annan grupp individer, till behovet lik 

målgruppen men som inte tar del av satsningen, som kan utgöra kontrollgrupp eller jämförelsealternativ 

för att synliggöra satsningens effekter. < 

2.3   Berörda förvaltningar 

> Redogör för samtliga förvaltningar som på ett eller annat sätt blir berörda av satsningen. Tänk på att 

vissa förvaltningar kanske inte är involverade i genomförandet av satsningen, men däremot blir berörda 

genom att de får del av de (ekonomiska) effekter som satsningen förväntas resultera i och därför också 

behöver involveras. < 

3. Effekter 

3.1 Effekter för individen och samhället 

> Vilka effekter kommer satsningen resultera i för den enskilde individen som får del av satsningen och 

för samhället i stort? Det kan exempelvis vara förbättrad hälsa, förbättrade skolresultat, ökade möjligheter 

till egen försörjning m.m. < 

3.2 Ekonomiska effekter för kommunen 

> Vilka ekonomiska effekter kommer satsningen resultera i för kommunen? Det kan exempelvis röra sig 

om minskat behov av försörjningsstöd, minskat behov av LSS-insatser, minskat behov av placeringar av 

unga, minskat behov av stödresurser i skolan, minskad skadegörelse eller annat. < 

3.3 Effekter för andra parter 

> Kan satsningen resultera i effekter hos andra parter än kommunen, exempelvis regionen, länet, 

Kriminalvården, Försäkringskassan, annan statlig eller regional instans? < 


