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Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond 

 

Målet med den socioekonomiska fonden 

Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun 

en bra start i livet. 

 

Syftet med den socioekonomiska fonden  

Syftet med den socioekonomiska fonden är att på sikt minska långtidsarbetslöshet, missbruk, 

ohälsa och kriminalitet i kommunen genom att finansiera förebyggande insatser för barn och 

ungdomar. 

Medel från den socioekonomiska fonden ska finansiera förebyggande insatser som antingen är 

generellt riktade eller riktade till specifika riskgrupper. 

 

Målgrupp 

Insatser som finansieras med medel från den socioekonomiska fonden ska ha barn och/eller 

ungdomar i åldrarna 0 – 29 år som målgrupp. Insatserna behöver dock inte riktas direkt till 

barn och ungdomar. 

 

Hur den socioekonomiska fonden fungerar  

Med ordet investering menas i riktlinjerna att man i hälsofrämjande och förebyggande syfte 

arbetar med att på sikt minska kommunens kostnader. De kostnader som finns budgeterade är 

driftmedel, inga investeringsmedel.  

Budgeten finns hos kommunstyrelsen där nämnder, utskott och förvaltningar kan ansöka om 

medel. För varje beslut om medel måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen 

ska beräknas på. 

Den sociala investeringen kan inte hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för 

investeringar eftersom medel finns i driftbudgeten, uppbyggnaden av nödvändigt kapital får i 

stället lösas genom öronmärkningar av driftbudget.  

Vid bedömningen av de ekonomiska effekterna på den kommunala ekonomin beskrivs och 

beräknas om möjligt även översiktligt effekter på samhällsekonomin i övrigt. För att få en 

överblick över kostnader som skulle kunna minskas genom det förebyggande arbetet bör även 

detta sammanställas vid ansökan. 
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Ansökningar från den socioekonomiska fonden 

Enbart förvaltningar, nämnder och utskott kan ta initiativ till att göra ansökningar från fonden.  

 

Samverkan  

Minst två kommunala verksamheter ska samarbeta om insatsen (andra samhällsaktörer kan 

också vara med i samarbetet). 

 

Skäl för att tro på framgång för insatsen 

 

Det är viktigt att ange vilka skäl som finns för att tro att insatsen kommer att ge den påstådda 

effekten. Insatsen ska i första hand stödjas av forskningsresultat och/eller beprövad erfarenhet. 

Om det inte finns några forskningsresultat och ingen beprövad erfarenhet som stödjer insatsen 

så är det särskilt viktigt att ange vilka skäl som finns för att tro på framgång för insatsen. 

 

Social investeringskalkyl 

Ett kriterium för att en ansökan av medel från fonden ska godkännas är att en social 

investeringskalkyl ska visa att insatsen på sikt ger kommunen positiva ekonomiska effekter. 

Den sociala investeringskalkylen visar: 

 Hur stor framgång projektet måste ha för att samhället ska tjäna in insatsen 

 Jämföra ekonomiska effekter mellan att genomföra en åtgärd och att avstå den 

 Kostnaden idag och de framtida vinsterna direkt och i form av uteblivna kostnader 

 Var kostnaderna ligger och vem eller vilka som blir vinnare 

 En särskild arbetsgrupp i kommunen, här kallad kalkylgruppen, tar fram kalkylen när en 

ansökan har passerat en första granskning i beredningsgruppen. 

 

Dokumentation, utvärdering och spridning 

 

Insatserna ska dokumenteras så att de kan utvecklas och få spridning till ett mer generellt 

genomförande. Varje insats ska följas upp och utvärderas. Utvärderingen ska belysa både de 

positiva ekonomiska effekterna samt vilka effekter insatsen haft för målgruppen. 

Utvärderingen ska innehålla en analys av de ekonomiska effekterna. Kalkylgruppen utför 

analysen i samarbete med de berörda enhetscheferna. 

 Utvärderingen lämnas till koordinatorn för analys i beredningsgrupp och presentation i 

kommunchefens ledningsgrupp.  
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Utvärderingen av en insats som har finansierats med medel från den socioekonomiska fonden 

ska presenteras för kommunstyrelsen av de berörda enhetscheferna eller andra personer som 

har ansvarat för insatsens genomförande. 

 

Revidering av riktlinjerna för fonden 

Riktlinjerna för den socioekonomiska fonden kan revideras vid behov på kommunstyrelsens 

initiativ.  
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Rammanual 

Syftet med den socioekonomiska fonden  

Syftet med den socioekonomiska fonden är att på sikt minska långtidsarbetslöshet, missbruk, 

ohälsa och kriminalitet i kommunen genom att finansiera förebyggande insatser för barn och 

ungdomar. 

Medel från den socioekonomiska fonden ska finansiera förebyggande insatser som antingen är 

generellt riktade eller riktade till specifika riskgrupper. 

 

Målgrupp 

Barn och/eller ungdomar i åldrarna 0 – 29 år. Insatserna behöver dock inte riktas direkt till 

barn och ungdomar. 

 

 

Ansökningar från den socioekonomiska fonden 

 

Innehåll i ansökan som färdigställs i grundberedningen  

 

- Syfte 

- Mål för insatsen  

- Målgrupp 

- Delaktiga verksamheter i samverkan (minst två kommunala verksamheter)  

- Redogörelse för stödet från forskning och /eller beprövad erfarenhet eller andra skäl för att 

tro på framgång för insatsen 

- Beskrivning av metod och genomförande  

- Tidsplan och kostnadsberäkning för investeringen fördelat per år  

- Beskrivning av hur effekterna ska mätas 

- Plan för uppföljning och utvärdering 

- Beskrivning av skälen till varför det är rimligt att anta att insatsen leder till positiva 

ekonomiska effekter för kommunen 

 

 

Slutgiltig ansökan  

 

-Den slutgiltiga ansökningen som lämnas in till kommunstyrelsen för beslut innehåller utöver 

ovanstående även en social investeringskalkyl. Kalkylen ska visa att insatsen på sikt troligen 

ger positiva ekonomiska effekter för kommunen. 

 

-I den slutgiltiga ansökningen ska tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska 

beräknas på. 
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Inlämning av ansökan 

 

Beslut om godkännande eller avslag för ansökningar av medel från den socioekonomiska 

fonden tas på kommunstyrelsens sammanträden i mars, maj, oktober och december varje år.  

År 2013 beslutar kommunstyrelsen om ansökningar på sammanträdena i maj, augusti, oktober 

och december. När en ansökan är färdigställd och godkänd av kommunchefens ledningsgrupp 

så lämnas den in för beredning i utskotten inför det kommunstyrelsesammanträde som ligger 

närmast i tid. 

 

Ansökningsprocessen 

 

Organisation för behandling av ansökningar 

 

Grundberedning 

Grundberedningen av ansökan utförs av de berörda enhetscheferna. 

 

Koordinator 

Koordinatorn har en samordnande roll och är länken mellan de olika stegen i 

ansökningsprocessen.  

 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen är en grupp tjänstemän som ansvarar för att granska inkomna ansökningar 

och ge förslag på ändringar. 

 

Kalkylgrupp 

Kalkylgruppen består av de tjänstemän i kommunen som har genomgått en utbildning i hur 

man utför sociala investeringskalkyler. 

 

Styrgrupp 

Kommunchefens ledningsgrupp är styrgrupp för hanteringen av den socioekonomiska fonden.  

 

Utskott 

Samtliga ansökningar bereds samtidigt av både barn- och utbildningsutskottet och IFO/LSS-

utskottet. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om godkännande eller avslag för den färdigställda ansökningen. 
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Ansökningsprocessen steg för steg 

 

Nedan är en översiktlig beskrivning av ansökningsprocessen för den socioekonomiska fonden. 

Tjänstemannadelen av processen utgörs av de blå rutorna, den politiska processen utgörs av 

de lila rutorna. 
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