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Ansökningsinformation
Norrköpings sociala
investeringsfond
Översiktlig information om krav på ansökan, samt hur
beslutsprocessen vid ansökan ser ut.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET
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Norrköpings kommuns sociala
investeringsfond
Den sociala investeringsfonden i Norrköpings kommun syftar till att genom
tidiga insatser minska framtida utanförskap. Genom att tidigt
uppmärksamma varningstecken kan negativa händelseförlopp förebyggas,
vilket resulterar i minskade kommunala kostnader, samtidigt som mänskliga
vinster görs. På lång sikt är målet för den sociala investeringsfonden att
minska risken för långvarig arbetslöshet.
Med ovanstående som grund har riktlinjer utformats, dels för vad som krävs
för att beviljas medel från fonden, och dels för hur ansökningsprocessen ser
ut. Med detta informationsblad syftar vi till att informera verksamheter som
tänkt söka medel om övergripande krav utifrån riktlinjerna, men även
berätta mer om hur gången från idéprövning till beviljad investering ser ut.
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Krav på investeringen


Effekt på arbetslösheten – detta mål är fundamentet i
Norrköpings kommuns sociala investeringsfond. Vi vill att de
investeringar som beviljas pengar ska bidra till att på lång
sikt få fler människor i arbete. Detta kan göras både direkt,
genom t.ex. arbetsmarknadsåtgärder, eller indirekt, via
exempelvis insatser som syftar till att öka skolnärvaron.



Minskade kommunala kostnader – för att bli beviljad
medel måste insatsen antas generera minskade kostnader hos
kommunal verksamhet. Detta grundar sig i att återföringen av
beviljade investeringsmedel ska kunna ske.



Långsiktighet – en viktig faktor för sociala investeringar är
att de, efter att finansieringen från fonden slutar och de
uppvisat positiva effekter, ska omvandlas till ordinarie
verksamhet.



Samverkan – en av ambitionerna med fonden är att pröva
nya arbetsmetoder i ordinarie verksamhet. En annan viktig
del är att återföringen till fonden från kommunal verksamhet
ska kunna ske. Detta ställer krav på samverkan mellan fler
aktörer. För kommunala aktörer innebär detta samarbete
mellan förvaltningarna och/eller andra parter. För sökande
från civila samhället måste samarbete med kommunal
verksamhet säkerställas.



Nytt för Norrköping – metoden som söker medel från
sociala investeringsfonden måste på något sätt vara ny för
Norrköpings kommun. Det är därför viktigt att det framgår på
vilket sätt metoden tillför något nytt i verksamheten.
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Social investering – från idé till verklighet
Beslutsprocessen i Norrköpings sociala investeringsfond från idéprövning
till beslut om fortsättning kan sammanfattas som i Figur 1 och beskrivning
av de olika stegen följer nedan.
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Figur 1. Beslutsprocess
Processen inleds med att den sökande lämnar in en idéprövning till fonden.
Denna innehåller de grundläggande idéerna för projektet som söker
finansiering. Ledningsgruppen för sociala investeringar granskar då
idéprövningen för att, framförallt, se till att den passar utifrån de krav (se
första sidan) som ställs på ansökan. Vid ett avslag på idéprövningen finns
eventuellt andra möjligheter att genomföra den aktuella insatsen.
Om idéprövningen verkar lovande skrivs en ansökan fram tillsammans med
berörda förvaltningar. Ledningsgruppen skickar sedan iväg denna för
vetenskapligt utlåtande. Efter att kommentarer från forskare erhållits tar
ledningsgruppen ett ansökningsbeslut om ansökan ska avslås eller gå
vidare till kommunstyrelsen. Avslås ansökan kan här finnas en andra
möjlighet till att fortfarande genomföra insatsen. Det slutgiltiga beslutet på
ansökan tas av kommunstyrelsen. Blir insatsen beviljad ska en
projektbeskrivning tas fram för att beskriva det framtida arbetet och
säkerställa insatsen. Efter detta kan själva insatsen startas upp i en
genomförandefas. I denna fas är det viktigt att metodtrohet säkras
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(alternativt att metoden dokumenteras vid metodutvecklingsinsats) samt att
process- och utfallsmått kontinuerligt följs. Dessutom bör arbetet med att
möjliggöra implementering av insatsen i ordinarie verksamhet vara ständigt
aktuellt. Under genomförandet ska även minst en deltidsrapport framställas
och presenteras inför ledningsgruppen.
När investeringstiden lider mot sitt slut ska en utvärdering av insatsen
göras. Här är det avgörande att uppföljningen av effekterna och metoden
gjorts ordentligt, då denna utvärdering ligger till grund för huruvida insatsen
ska fortsätta. Detta beslut tas av berörda förvaltningsdirektörer. Under hela
beslutsprocessens gång, från idéprövning till permanentande, finns den
politiska referensgruppen för att bevaka hädelseförloppet.

För mer information kontakta:
Cecilia Karlsson,
Folkhälsocontroller
E-post: cecilia1.karlsson@norrkoping.se
Tfn 011-15 29 51

Malin Bengtsson,
Ekonom sociala investeringar
E-post: malin.bengtsson@norrkoping.se
Tfn 011-15 12 28

