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Inledning 
 

Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett 
angeläget område för samhällsinsatser. Det finns i dag en stor medvetenhet i kommuner, 
stadsdelar och regioner om vikten av att arbeta förebyggande med sikte på att förhindra ett 
utanförskap för våra barn och unga. 

 

Även om vetskapen och viljan att prioritera kring denna fråga är god, är samhällets resurser 
begränsade. Det är viktigt att de resurser som finns tillgängliga används så väl som möjligt. 
Det vill säga att man lägger pengarna på insatser som har så bra effekter som är skäligt i 
förhållande till vad de kostar. Hur det ska göras och vem som ska göra det diskuteras livligt 
och det finns en rad olika metoder och styrdokument både inom skolan, fritid och 
socialtjänsten för att hitta framkomliga vägar i området. 

 

Det fortsättningsarbete som gjorts i sju kommuner tillsammans med Skandia och GR, efter 
avslutad grundutbildning av socioekonomiska strategier med Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog är ett exempel på att skapa verktyg för att utveckla förebyggande arbete för barn 
och unga. 

 

Tanken med denna rapport är att ge en bred erfarenhetsbeskrivning kring hur sju kommuner 
i Västsverige har arbetat med att implementera ett socioekonomiskt perspektiv i respektive 
kommun. Förhoppningen är att detta material skall kunna vara till hjälp eller stöd för de 
kommuner som vill ta sig an resan.  

 

Bakgrund till Skandias engagemang 
 

Skandia Idéer för livet har under 25 år satsat på förebyggande arbete med inriktning på barn 
och unga. De senaste fem åren har en större satsning gjorts mot kommunala sektorn för att 
skapa förståelse och kunskap om att det är lönsamt att investera tidigt i barn och ungdomar i 
riskzon. Denna satsning har inneburit att Idéer för livet har tagit fram en modell och ett 
socioekonomiskt beräkningsverktyg hur kommuner kan investera i barn och ungdomar.  
Modellen och beräkningsverktyget kan användas även för andra verksamheter såsom 
exempelvis landsting, ideella organisationer eller sociala entreprenörer.  
Idéer för livet har gjort en särskild satsning där 40 kommuner har utbildats i att genomföra 
socioekonomiska beräkningar och använda de verktyg som Idéer för livet har tagit fram. 
Kommunsatsningen innefattar även en virtuell webbplats 
(www.ideerforlivet.se/socioekonomi) för socioekonomi samt ett kommunnätverk. Syftet 
med detta är att skapa en kontinuitet, säkra vidareutveckling där regelbundna träffar 
genomförs för att för att deltagarna ska inspirera och stötta varandra i implementeringen av 
socioekonomi i kommunerna.  
 
Skandia, Idéer för Livet har tillsammans med Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson har tagit 
fram fyra socioekonomiska rapporter. Syftet är att se förebyggande insatser för barn och 
unga som investeringar istället för att betrakta de som kortsiktiga kostnader.  
 
Den första rapporten "Individen i centrum: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån" 
presenterades forskningen som visar det konkret samhällsekonomiska i att rädda en ung 
människa på glid.  Rapporten presenterar en modell inom socioekonomi som baseras på det 
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förebyggande arbete som har gjorts i bland annat Söderköpings kommun med stöttning av 
Idéer för livet. I den andra rapporten "Handbok för socioekonomiska beräkningar", 
utvecklades metoden för att omsätta teori till praktik och bli ett verktyg som kan användas 
för sådana ekonomiska beräkningar för egna lokala rehabiliterings- eller preventionsprojekt 
d v s. att göra en socioekonomisk investeringskalkyl. I den tredje rapporten tas ett konkret 
problem upp "De deprimerade tonårsflickorna". I den senaste rapporten "Helhetssyn och 
långsiktighet" berättas det om hur kunskapen faktiskt har omvandlats till handling med 
konkreta exempel.  

En tanke om samarbete föds 
 
Under år 2009 gick deltagare från Ale kommun utbildning i socioekonomiska beräkningar 
för nationalekonomerna Nilsson/Wadeskog. Utbildningen innebär att under sex tillfällen 
träffas ett antal deltagare från olika kommuner och lär sig att utföra en socioekonomisk 
kalkyl på ett utvalt kommunalt projekt. Tanken är att visa att de dolda inkomstförlusterna 
som kan uppstå genom att en ung människa hamnar i ett permanent utanförskap är betydligt 
större än kostnaden för att tidigt arbeta med förebyggande projekt för barn och ungdomar. 
Under utbildningen föddes idén kring en regional utbildningsomgång på grund av att 
ungdomarnas rörlighet inte begränsas av kommunens gränser utan en lite större geografi. 
Efter avslutad utbildning startade samordnaren Brigitta Augustsson-Nilsson 
förankringsprocessen i det redan etablerade regionala nätverket SOLTAK vilket innefattar 
kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.  
 
Beslutsfattarna i respektive kommun ansåg att idén kring en gemensam utbildningsomgång 
för SOLTAK:s kommunerna var värd att satsa på. Detta innebar att med start i oktober 2010 
påbörjade SOLTAKs kommunerna utbildningen i Skandias regi för att använda en 
socioekonomisk investeringskalkyl som beslutsunderlag. Syftet med hela soltakssamarbetet 
är ett kunskapsutbyte, få ett regionalt samarbete och implementera det socioekonomiska 
perspektivet i respektive kommun. 
 
I utbildningen av en socioekonomisk investeringskalkyl har de deltagande kommunerna fått 
välja fritt de ”case” som de räknar på. I vissa fall skapas det ett projekt som genomförs efter 
att de gått färdigt utbildningen. I andra fall skrivs ”caset” ihop av redan existerande 
verksamhet och som kan ha pågått ett antal år men där man är osäker eller vill titta närmare 
på det ekonomiska perspektivet av projektet/verksamheten. Beroende på vilken ingång 
kommunen haft till utbildningen står de nu inför olika utmaningar i att införa kunskapen i 
vardagen.  
 

Behovsbeskrivning av samarbete mellan kommuner 
 
"Banbrytande sätt att jobba på". "Nya sätt att lösa problem". "Skapande utveckling och 
entusiastisk samverkan". Det är inte bara i ansökningar som superlativen kan flöda. Det kan 
också låta så under utbildningstillfällena eller genomförd utbildning kring 
investeringskalkyler. Men så tar utbildningen slut och nu ska det personerna har lärt sig 
omsättas i verksamheten. Och snart undras det: Vart tog det hela vägen? Risken finns att 
spåren suddas ut, som fotavtryck på en havsstrand. Och så uppfinns hjulet på nytt. Om och 
om igen. 
 
Hos de deltagande kommunerna i SOLTAK:s samarbetet fanns ett behov att komplettera 
utbildningen med något mer. Birgitta Augustsson Nilsson, Samverkanskoordinator i Ale 
kommun tog steget och kontaktade Skandia och GR (Göteborgsregionens 
kommunalförbund) för att de skulle utgöra ett processtöd efter utförd utbildning. GR är en 
samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 
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930.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara 
ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till 
kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.  
 
Syftet med processtödet var främst att utgöra katalysatorn för ett fortsatt arbete med 
investeringskalkylen i respektive kommun. I denna rapport kallas processtödsgruppen för 
processledarna. Processledarna består av Birgitta Augustsson Nilsson, Ale kommun, Per 
Ahrenberg, GR samt Anja Skans, Skandia Idéer för Livet. 
 
För Idéer för Livets del handlar investeringen i processtöd om att få en bestående förändring 
i kommunerna där den kunskap som deltagarna tillgodogjort sig under utbildningsdagarna 
också blir en naturlig del i kommunens arbetssätt. Att tankarna kring förebyggande arbete 
för barn och ungdomar blir en självklarhet och att de initiala kostnaderna för dessa insatser 
ses som en potentiell inkomst i det långa loppet då färre barn hamnar i ett permanent 
utanförskap. Att då ge dessa kommuner möjlighet att arbeta vidare med frågorna för att 
bygga en stabilgrund på hemmaplan var en självklarhet men också en möjlighet att 
komplettera dagens utbildning med ytterligare "steg".  
 

Att agera, eller inte

"Karin" 
marginaliserad

10-15 mkr

Rädda
"Karin"

500.000 kr

Ur De deprimerade tonårsflickorna av Nilsson/Wadeskog
Uppskattad kostnad för rehabilitering eller för ett kommande permanent utanförskap

 

Att arbeta i nätverk för att kunna omsätta kunskap i det 
dagliga arbetet  
 
Ett sätt att stärka varje kommun i det fortsatta arbetet är att skapa ett fungerande nätverk 
kring frågorna. Inom en organisation ger nätverk tillgång till ständigt lärande och är en viktig 
plattform för information och kunskap. Nätverk är en utomordentlig möjlighet för att skapa 
opinion samt för att pröva idéer eller tjänster redan på ett tidigt stadie. Inom ett bra nätverk 
bör det finnas utrymme för ett ömsesidigt utbyte av tjänster och support men i många fall 
kan det även ge upphov till en riktigt god vänskap.  Tanken är att SOLTAK:s nätverket ska bli 
så starkt och fungerade att det efter genomförd utbildning och processstöd ska ha kraft att 
leva vidare och även kunna hämta inspiration från det större kommunnätverket som drivs av 
Idéer för Livet. 
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Processorienterat arbete handlar om att leda och styra verksamhetens processer så att värde 
och nytta tillförs allt beroende på arbetets vidareutveckling. Ofta handlar det om att hitta ett 
flöde för uppgiften eller ansvaret så att det flödar på effektivaste eller bästa sätt. Med att 
använda processorientering som begrepp så eftersträvas oftast att skapa en helhetssyn och 
ett övergripande mål. Målet kan nås genom många olika vägar. Valet av väg kan beslutas på 
många olika faktorer . Dessa val kan behöva förändras eller korrigeras allteftersom processen 
fortskrider för att nå det mål som är uppsatt.  

 

Att välja en processorienterad utgångspunkt för utbildningen innebär att Soltaks deltagarna, 
Birgitta Augustsson Nilsson, GR och Idéer för Livet som gick in i processen hade ett 
övergripande mål kring helheten. Alla vägskäl och val var inte kända och vägen till målet inte 
rakt utstakad. För att kunna driva processen framåt och skapa ett värde för alla inblandade 
som målgrupp var vi tvungna att vara flexibla i insatserna och aktiviteterna för att passa 
precis mot behovet vid varje tillfälle. I vårt fall har det inneburit att vi efter varje genomförd 
aktivitet haft en avstämning dels med deltagarna dels med processledarna för att bestämma 
vad nästa steg är för att nå målet. 

  

 

Att få igång regional samverkan 
 

I den sju dagars utbildning som kommunerna genomgått i Idéer för livets regi har de räknat 
på ett projekt på hemmaplan för att visa på hur prevention, tidiga insatser och framgångsrik 
rehabilitering av barn och unga är en lönsam satsning. Samtidigt är de ekonomiska vinsterna 
detta leder till ofta okända eller osynliga för beslutsfattarna, då socioekonomiska beräkningar 
tidigare saknats.  
 

För att utbildningen inte bara skall generera ett exempel fall utan även ge ringar på vattnet i 
hemkommunen eller ordinarie verksamhet är det av största vikt att politiken och 
beslutsfattare skapar sig en uppfattning om det socioekonomiska perspektivet. För att få till 
stånd en sådan förankringsprocess i respektive kommun valde processledarna att lägga till en 
extradag på utbildningen. Den dagen hade till syfte att få samtliga politiker och 
beslutsfattande chefer att förstå behovet av en helhetssyn och samverkan och även att ge en 
kort introduktion av begreppet "socioekonomi" och hur beräkningsmodellen fungerar. Under 
dagen redovisade också samtliga kommuner sina egna rapporter där de räknat på ett 
specifikt kommunalt projekt.  
 

Dagen fick en stor genomslagskraft och gav projektgrupperna i respektive kommun en bättre 
förutsättning för att det "socioekonomiska perspektivet" skulle få genomslagskraft på 
hemmaplan.  Men den gav också luft till andra frågeställningar till exempel hur projekten 
som det räknas på ska kunna finansieras och hur en långsiktig lösning på finansiering ska 
skötas. I Norrköping och Umeå som också genomfört utbildningen i socioekonomi har 
finansieringen lösts med en så kallad "Social investeringsfond", där pengar avsätts till sociala 
investeringar. Här ställdes en rad frågor från både projektdeltagare och politikerna. 
Önskemål från politikernas håll var även att få en egen informations- och utbildningsdag i 
socioekonomi. 
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Utifrån utvärdering av utbildningen sattes en årsplanering för att fortsätta 
implementeringsarbetet hos respektive kommun. Den byggde på att nya projekt skulle tas 
fram att räkna på från respektive kommun, samt att ytterligare SOLTAK:s nätverks- 
utbildningsdagar skulle genomföras. En tanke med detta processtöd var att en kommun 
direkt efter genomgången utbildning skapar ett nytt projekt på hemmaplan och i att 
vidareutveckla förändringsarbetet. Det skulle också kunna innebära att en kommun arbetar 
vidare med det projekt som var med i första delen av utbildningen men som inte är 
implementerat. Men redan på den första utbildningsdagen framfördes behovet att i första 
hand prioritera att arbeta fram en grund till hur en socialinvesteringsfond kan startas och 
förutsättningarna för denna.  
 

Erbjudandet om processtöd gällde de sex SOLTAK:s kommunerna och har även inkluderat 
Härryda Kommun, som också gått utbildningen.  Nätverketsnamnet har således förändrats 
till SOLTAKH. Samtliga kommuner tackade ja till att utveckla sitt synsätt och sin metodik 
inom förebyggande arbete kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. En 
grundförutsättning var att det i projektgruppen från respektive kommun fanns kunskap och 
förståelse för den socioekonomiska investeringskalkylen, varför minst en person från varje 
kommun behöver kunna hantera investeringskalkylen. 
 

Första nätverksdagen ägnades åt att ta fram riktlinjer för en socialinvesteringsfond. Det 
grupperna kom fram till var ett enkelt ramverk där nyckelord var; helhetssyn, tydliga mål, 
förebyggande, minst två partner/förvaltningar, ska inte ersätta ordinarie verksamhet, 
projektbeskrivning med syfte, mål och socioekonomisk kalkyl samt utvärdering.  

 

En nyckel i arbetet med att få kommuner att arbeta förebyggande för barn och ungdomar är 
att samtliga beslutsfattare har förståelse för begreppet socioekonomi och vad det innebär 
konkret för varje kommuns arbetssätt. Vi valde därför att bjuda in politiker och beslutande 
tjänstemän till en seminariedag i ämnet. Ingvar Nilsson gav en introduktion i begreppet och 
Lars Stjernkvist och Claes-Göran Magnell från Norrköpings kommun berättade hur de skapat 
en socialinvesteringsfond. Eftermiddagen ägnades åt att diskutera frågeställningar 
kommunvis för att få en gemensam grund att bygga vidare på.  Att inte lägga allt ansvar för 
spridning av idéerna kring socioekonomi på deltagarna i utbildningen var en viktig slutsats. 
Tanken med att samla samtliga kommuners beslutsfattare var också att skapa en regional 
samsyn på behov och även en viss förväntan och tryck på deltagarna genom att 
grannkommunerna också jobbar med samma frågor.  

 

Eftersom de olika kommunerna har olika organisationer och förutsättningar behöver varje 
kommun ta fram ett beslutsunderlag med respektive kommuns önskemål.   
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Begreppet sociala investeringar 
 
Med sociala investeringar menas vanligen att den kostnad som tas idag är någon form av 
investering som kan tänkas ge en större intäkt i framtiden än den investerade pengen. Det är 
dock inte alltid säkert att den avkastningen kommer till stånd så osäkerhet och långsiktighet 
är två viktiga begrepp i framtidsprognosen som läggs vid en social investering. För att kunna 
finansiera en socialinvestering krävs någon form av pengainvestering. I flera kommuner har 
skapats en s.k. socialinvesteringsfond för detta ändamål.  
 
Vi har under arbetets gång fått klart för oss att just begreppet "socialinvesteringsfond" är ett 
begrepp som flera politiker och även ledande tjänstemän ifrågasatt och som även orsakat en 
viss diskussion. Begreppet "fond" anses inte helt rumsrent och många vill undvika 
administrationskrångel kring fonderade medel eller har erfarenheter kring tidigare fonder i 
kommunen som inte fungerat önskvärt. Vi har valt att genomgående kalla de avsatta 
"pengarna" för socialinvesteringsfond även om kommunerna har flera olika lösningar och 
namn på sin "pengasamling". Detta för att inte skapa en begreppsförvirring då det är en 
vedertagen benämning.  

 
För att kommunerna ska kunna ta fram riktlinjer kring sina sociala investeringar har några 
nyckelord identifierats under arbetet. Dessa nyckelord vi har sammanfattat i fyra områden; 
system, sökkriterier, implementeringsstrategi och uppföljning. Varje kommun har redovisat 
sin egen plan för hur riktlinjer för en social investeringsfond kan se ut.  
 

System för att hantera förebyggande investeringar 
 
När en socialinvesteringsfond ska skapas och implementeras i en kommun behöver ett 
formellt system skapas. Investeringsfonden behöver även korrelera och samspela med den 
struktur och beslutssystem som existerar i kommunen idag. 
 
Samtliga kommuner vill ha någon form av beredningsgrupp samt en styrgrupp för beslut. 
Om styrgruppen ska innehålla både politiker och tjänstemän, ha mandat och fatta beslut, 
eller om beslutet formellt ska tas i Kommunstyrelsen skiljer sig åt mellan kommunerna. 
 
När det gäller beredningsgruppen finns det skilda uppfattningar om vilka som ska ingå i  
den men ett brett tvärsnitt för de olika verksamheterna är önskvärt både gällande kompetens 
och sektor (t.ex. socialförvaltning, skola eller fritid). Flera av kommunerna vill nyttja de 
redan existerande tvärsektoriella funktionerna. Några av kommunerna vill här även ha med 
t.ex. GR vetenskapliga råd, forskningsresultat och andra kompetenser i beredningsgrupperna.  
 
I ett arbete som handlar om både ökad kunskap och förhållningssätt hur medlen för 
verksamheten skall fördelas finns alltid en risk för ett ”vi-och-dom”- tänkande. Det kan skapa 
ett motstånd snarare förstärks än elimineras. Detta är uppmärksammat i riskanalysen i 
ansökan och den riskhantering som nämns handlar både om att analysera hur det här kan 
undvikas i planering och upplägg av ansökningarna och projekten som genomförs och genom 
en kontinuerlig feedback och flexibilitet utifrån resultat av de olika projekten. 
 
För att undvika detta är det viktigt att förståelsen vidgas. Det problemområde som det 
socioekonomiska arbetssättet vill åtgärda är hela kommunens ansvar, från högsta ledning 
och genom hela organisationen. Den nya kunskapen och förhållningssättet behöver 
genomsyra hela organisationen.  
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Nedan visar en kommun hur de tänker sig systemet kring en socialinvesteringsfond: 
 
 
 

 
 
 
 

Sökkriterier - grunden för lyckad ansökan 
 
För att investeringsfonden skall uppfattas som ett adekvat verktyg krävs att den håller en hög 
kvalitet såväl i administration som genomförande. Ett av de viktigaste verktygen för detta är 
ansökan. Den kommer möjliggöra ett kontinuerligt kvalitetsarbete genom möjlighet till 
uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet.  
 
Kommunerna har tagit fram ett antal viktiga faktorer för att få till en lyckad 
ansökningsprocess.  
 
De flesta av kommunerna var överens om att ansökan ska innehålla: syfte, mål, målgrupp, 
budget (om denna ska innehålla en socioekonomisk beräkning eller inte är dock 
kommunerna inte överens om). Några vill ha den direkt i ansökan, andra vill att själva 
beredningsgruppen (kompetensrådet) ska göra den i samband med beredningen. Skälet till 
detta är att ansökan då görs så enkel att man inte missar goda idéer från medborgarna.  
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Det som också framkommer är att ansökan ska svara på ett uppkommet behov eller en 
upplevd brist som är tydligt synliggjord. Ansökan ska även gälla något nytt, som, om det ger 
goda resultat, på sikt bör ingå i ordinarie verksamhet för att garantera långsiktigheten.  Här 
finns det önskemål om att projektet ska vara av förebyggande karaktär.  
 
Det kommunerna inte är helt överens om är om samverkan mellan olika enheter är en 
förutsättning för att söka ur den sociala investeringsfonden. Några har det som ett krav i 
ansökningsförfarandet andra inte.  
 
Tydlig uppföljning och utvärdering, om målen är långsiktiga bör det finnas korta 
måluppfyllelser t.ex. att man mäter att processen fungerar. 
 
I en kommun har de valt att kalla enheten som tar hand om ansökningar och bereder dessa 
för "fondservicebyrån". Här beskriver de sin kommuns tanke kring arbetet med 
sökkriterierna.  
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Implementeringsstrategi att införa socioekonomin i vardagen 

 
Varför behövs en strategi för arbetet? För att ny kunskap ska införlivas i praktiskt arbete 
krävs strukturerade insatser för kunskapsöverföring. Vissa gånger behövs det strukturerade 
erfarenhetsutbytet även för att inte göra om samma misstag två gånger. I detta ligger även 
intresset av erfarenhetsutbyte med andra kommuner.   
 
När en social investeringsfond skall skapas och implementeras i en kommun kommer flera 
olika faktorer behöva angripas eller hanteras för en lyckad implementering. 
 
Här redovisar vi olika aspekter som kan behöva hanteras för en lyckad implementering av ett 
socioekonomiskt perspektiv i kommunen.  
 
Grunden för implementeringen anser samtliga kommuner är en god kännedom om 
begreppet socioekonomiskt perspektiv och att det får genomsyra all kommunal verksamhet.  
Här krävs ett utbildningsprogram eller en strategi för alla chefer, ekonomer och politiker. 
Cheferna får sedan i sin tur implementera budskapet i respektive verksamhet. En tydlig 
information som kan spridas via hemsida, mötesplatser och dialogforum är önskvärt.  
Informationen bör även kompletteras med exempelprojekt som varit framgångsrika. 
 
Den politiska ledningen måste förankra fonden och den bör skapas med ett politiskt uppdrag 
i botten. Samtliga inblandade bör vara överens om frisk- och riskfaktorer och deras betydelse 
för framgång i projekten och implementeringen. Sammanfattande behov för lyckad 
implementering är; 
 
 

• Målen måste synliggöras och kunna tolkas 
• Alla anställda måste engageras i processen 
• Alla måste känna till helheten och hur de egna insatserna påverkar måluppfyllelsen 
• Målen måste konkretiseras dvs. brytas ned på olika nivåer och ansvarsområden inom 

organisationen 
• Spelregler och förutsättningar t.ex. resurstilldelning och ansvarsfrågan måste vara 

tydlig 
• En enhetlig begreppsapparat underlättar kommunikation 
• Dokumentation 
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Fyra risker som diskuterats till och från under SOLTAKH:s processarbete är 
 

1 Att de avsatta medlen inte förbrukas. Hur kan ansökningar genereras. Risken är 
att om vi vill förbruka medlen, godtar ansökningar och projekt som inte 
kvalitetsmässigt är tillräckligt väl förankrade, genomtänkta etc. Blir inte 
dessa projekt väl genomförda kan de komma att undergräva legitimiteten 
för det socioekonomiska perspektivet.  

2 Att de som gått kursen blir de som även i det stora arbetet i kommunen blir 
sittande med medlen. Den självuppfyllande profetian kan då bli att det är en 
klubb för inbördes beundran. 

3 Att i sökkriterierna vara så i ambitionen att få så bra kvalitet som möjligt att för 
få klarar av kraven. Då kommer endast de som gått utbildningen vara de 
som kan räkna på kalkylen. Hur kan kompetensöverföringen ske?  

4 Att redan i uppstarten hantera risken av hur medlen i framtiden ska fördelas. 
Om nu en investering i förebyggande arbete är lyckosam så bör frågan om 
att ändra fördelningsprinciperna lyftas då en sektor/förvaltning tjänar 
pengar på de förebyggande insatserna. Hur denna nya fördelning skall gå 
till eller införas bör lyftas innan det blir ett faktum. 

 
Dessa risker kan hanteras genom att kommunerna skapar en god grund för hur en 
socioekonomisk fond ska fungera och skapar ett tydligt regelverk och att det finns en bred 
politisk enighet i frågan. 
 
Skissen nedan beskriver en av kommunernas implementeringsstrategi.  
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Uppföljning - en förutsättning för projektframgång 
 
Uppföljning som diskuteras i förhållande till denna rapports uppdrag har två perspektiv. När 
vi startar upp arbetet med att införa ett socioekonomiskt perspektiv i kommunen uppstår två 
processer kring att utveckla och implementera. Dels får vi processen av att införa ett 
socioekonomiskt perspektiv dels får vi de olika projekten som får medel från den resurs som 
kommunen avsatt.  
 
Båda processerna kräver sin uppföljning för att implementeringen skall bli lyckosam.  
 
Oavsett hur systemet med att arbeta kring det socioekonomiska perspektivet ser ut i 
respektive kommun så ingår någon form av ansökan för att få medel till förebyggande 
investeringar. Ansökan rör att få till stånd ett projekt utanför ordinarie verksamhet. Det 
handlar ofta om någon form av utveckling av metod eller att pröva en ny metod på en 
avgränsad målgrupp under en avgränsad tid. 
 
Implementeringsstrategier/Handlingsplanerna fyller en central roll. De ska vara handfasta, 
lokala, konkreta – och svara på frågan ”what’s in it for us". Verksamheterna skiljer sig åt, 
men handlingsplanerna blir ett verktyg för att konkretisera arbetet ”. Om handlingsplaner 
och strategier ska ge avtryck behöver de också följas upp i den centrala 
verksamhetsplanen: ”Handlingsplanerna behöver få en status, att få in dem i 
verksamhetsplanen skulle vara ett sätt att skapa legitimitet”.  
 
Om dessa handlingsplaner synkroniseras och tillvaratas i kommunen säkerställs ett lärande, 
som kan ge organisationen en bredare kompetens inom nya fält inom de olika områdena som 
söker pengar ur fonden. 
 
För att säkerställa en god implementering av projektresultat in i en kommuns ordinarie 
verksamhet är en tydlig förankring av projektet i ledningen genom hela kommunen väsentlig. 
Här har inte minst den gruppering som fattar beslut i frågan såsom exempelvis 
kommunstyrelsen eller utsedd styrgruppen en viktig uppgift för att stärka legitimiteten för 
hela den här omfattande satsningen.  
 
Sammanfattningsvis finns en väl genomarbetad plan för utvecklingsarbetet eller projektet. 
Man har satt upp en tydlig organisation med roller och ansvarsfördelning, som ger bra 
förutsättningar att infria projektets mål. Inte minst genom en intern och en extern 
referensgrupp, som kan bidra till att projektet hamnar rätt, internt inom organisationen, men 
också i förhållande till den.  
 

Två perspektiv på SOLTAKH:s nätverket 
 

Deltagarnas reflektioner 
 
Om vi räknar in den första utbildningen så har SOLTAKH:s  kommuner arbetat med eller 
diskuterat det socioekonomiska perspektivet i ca två år. På sina ställen längre än så. Under 
denna tid har mycket gjorts och som i alla processer så har några aktiviteter eller beslut 
genererat positiva resultat och i vissa fall har man inte nått önskad effekt. I ett 
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erfarenhetsutbytes syfte har vi diskuterat med respektive kommun kring vad de gjort som 
varit bra, vad som inte gett önskat resultat och vad de ser som sina framtida behov. 
 
Samsyn och samverkan 
 
Alla kommunerna är överens om att det krävs en samsyn kring socioekonomiska projekt, att 
det finns en bred samverkan mellan olika aktörer Landsting, Försäkringskassa, Polis, 
Arbetsförmedling, Kriminalvård och över kommunala verksamhetsgränser. En annan 
förutsättning är det finns ett tydligt uppdrag och ett brett politiskt stöd. Det krävs att arbetet 
är sanktionerat från kommunledning.  
 
Synliggöra vinster med förebyggande investeringar 
 
Deltagarna anser att de positiva med utbildningen och processarbetet har varit att kunna 
synliggöra vinsterna med preventiva åtgärder för barn och ungdomar. De har fått ett verktyg 
till för att kunna motivera och genomföra projekt som annars med stor sannolikhet inte blivit 
av. De tycker även att SOLTAKH:s nätverket har gett dem mycket information kring 
socioekonomi och förståelse för problematiken och tydliga exempel på hur deras 
grannkommuner tänker i frågan och hur man kan lösa problem som uppstår. De har fått en 
regional samsyn över de kommunala gränserna.  
 
Innan arbetet med socioekonomiska fonder påbörjas är det även viktigt att det finns en 
tydlighet kring genomförande, organisation, strukturer och uppföljning.   
 
 
Vad är då SOLTAKH:s deltagarnas tankar till vad som kunde ha gjorts bättre? 
 
Samtliga deltagare anser att de innan utbildningen och nätverksarbetet startade hade behövt 
tydligare information kring hur stor tidsåtgång utbildningen krävde utöver de satta 
utbildningsdagarna. Detta medförde viss tidsbrist.  
 
En tydlig risk är att det är för få som har kunskap om hur man gör en socioekonomisk 
beräkning vilket kan göra det svårt att hinna räkna på flera parallella projekt.  
De ser även behov av representanter från fler delar utav kommunen för att få en bättre 
förankring.  
 
De saknar också en förankring på riksnivå hos bland annat SKL så att hinder i lagar 
exempelvis kommunallagen kan undanröjas vid planering av en socioekonomisk fond. 
Det har varit för få beslutsfattare med i processen för att få en bred förankring av besluten. 
 
Några saknar underlag i kalkylen för kostnadsberäkning för barn (vilket Skandia och 
Nilsson/Wadeskog kommer att uppdatera kalkylen med våren 2012). Flera anser även att det 
är svårt att hitta kostnader utanför den egna verksamheten. 
 
För att hålla frågan levande krävs mod, kontinuitet, uthållighet och stabilitet. Framtida behov 
är att ha erfarenhetsutbyte och en löpande kompetensutveckling. Men även en idébank där 
andra kommuners projekt kan följas och ge inspiration. Något som Skandias nätverk och site 
kommer att ta fasta på.  
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Nedan visas två tankekartor kring vad deltagarna har gjort för erfarenheter: 
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Reflektioner från processledarna 
 
Spindeln i nätet  
 
En nyckelfunktion i hela SOLTAKH:s samarbetet har samordnaren Birgitta Augustsson-
Nilssons haft. Som anställd på en av de deltagande kommunerna och med många kontaktytor 
i de andra kommunerna har samordnares roll varit att tydliggöra behovet och att fungera 
som katalysator när arbetet inte nått dit kommunerna önskat. Mycket av nätverkandet 
bygger på att "någon" håller i kontakterna mellan deltagarna. Men samordnaren har också en 
unik möjlighet att själv förstå kommunernas roller och de svårigheter som deltagarna råkar 
ut för. Att ha en sådan "spindel i nätet" funktion upplever vi är en av grundförutsättningarna 
för att samarbetet och nätverkandet ska fungera.  

 
Deltagarnas roller och kompetenser 
 
Vid planeringen om vilka personer som ska gå utbildningen är det viktigt att ha minst en  
person i gruppen ska till professionen/yrkesrollen vara ekonom/controller. Övriga lämpliga 
deltagare är personer med beslutsmandat, personer som når ut till många men även ett 
engagemang och en tro på frågan är av stor vikt då det i perioder kan vara en tuff 
införsäljningsprocess på hemmaplan för idéerna.  
 
För att få tillstånd en permanent förändring i systemet krävs politiska beslut och strategiska 
förändringar i dagens system. Det spelar heller ingen roll hur bra projekt deltagarna tar fram 
och vilka beräkningar de presenterar om inte den politiska ledningen är med på banan. 
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Bredda kompetens 
 
Efter utbildningen är det även viktigt men någon form av kompetensbreddning så fler får 
förståelse för socioekonomiska investeringskalkylen och dess perspektiv för att sprida det i 
sin egen verksamhet. Samverkan är grunden i hela processen.   
 
Det finns ett stort intresse för sociala investeringsfonder men det skapar också diskussioner 
hos kommunledning och i politiken. Här krävs att kommunledningen vågar försöka och ta 
steget till förändring. Risken är annars att kommunerna fastnar i diskussioner kring 
fondering av medel och inte kommer vidare i processen. Det behövs föregångare som skapar 
tydliga exempel med att bygga ett förebyggande arbete för barn och ungdomar.  
 
Vidareutveckla nätverk och samarbete 
 
Grundtanken med en regional utbildning för grannkommuner var att inte begränsas av 
kommungränser utan bygga ett förebyggande arbete för barn och ungdomar som fungerar 
likartat i samma region. Vi har sett att detta även genererar en större dialog och en 
medvetenhet bland både politiker och beslutande tjänstemän och även ett visst tryck att 
komma vidare i processen då grannkommunen är långt framme. Men eftersom kommunerna 
inte är helt färdiga i sin process kan detta i dagsläget inte analyseras ytterligare om 
fördelarna med regional utbildning kontra kommuner spridda över landet.  
 
Ett bra nätverk är ingenting som vi bygger upp bara över en dag. Nätverk kräver tid, mycket 
omsorg och framför allt - långsiktighet. Det är något vi ständigt måste arbeta med att 
underhålla och utveckla.  Här ligger ett stort ansvar på SOLTAKH:s deltagarna själva men till 
sin hjälp behöver de nätverksträffar och många ser positivt på den nya webbsidan som Idéer 
för livet har tagit fram för att stärka nätverken för samtliga 40 utbildade kommuner och 
samla all info kring socioekonomi. Det är en nyckel att kommunerna får kompetens 
utveckling för att hålla frågan brinnande.  

 
 

Rom byggdes inte på en dag  
 
Att röra sig i riktning mot helhetssyn och långsiktighet i arbetet kring barn och unga kräver 
en hel del arbete. Det kommer, som vi pekat på ovan, krävas ett tydligt och pedagogiskt 
ledningsarbete. För att lyckas med detta finns det ett antal faktorer att utgå från.  
Engagemanget hos deltagarna från SOLTAKH:s kommunerna har varit stort. Arbetet har fått 
medvind och några kommuner har redan i en eller annan form skapat sociala 
investeringsfonder eller sociala investeringskonton. I ett par kommuner har det inletts ett 
arbete kring organisationslösningar som ska ge möjlighet till en helhetssyn i arbetet med 
barn och unga och en del kommuner ser över hur de skulle kunna få in ett långsiktigt socialt 
investeringsperspektiv i budgetprocessen. 
 
Vi har alla en roll att spela för att skapa en permanent samhällsförändring och ett annat 
synsätt. Att skapa förståelse för att ett kortsiktigt perspektiv med ekonomiska nedskärningar 
kan leda till att många barn och ungdomar hamnar i ett permanent utanförskap är en viktig 
samhällsfråga. Vi har helt enkelt inte råd att bortse från detta. Vi vill att varje ekonom ska 
känna sig som en vardagshjälte när de kan visa att ett förebyggande ungdomsprojekt är 
lönsamt både för ungdomarna men också för samhället. 
 
 
 
 


