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Definition av social investering 

En social investering är en avgränsad 

insats som i förhållande till ordinarie 

arbetssätt förväntas ge bättre utfall för 

insatsens målgrupp och samtidigt leda 

till minskade samhällsekonomiska 

kostnader på sikt.
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•Det är mer effektivt att i ett tidigt skede, snarare än ett senare, 

satsa resurser till grupper av medborgare som riskerar att 

hamna i utsatthet eller utanförskap.

•Komplexa samhällsproblem kan inte åtgärdas av en enskild 

aktör eller en enskild förvaltning utan kräver lösningar över 

förvaltningsgränser och med olika aktörer. 

•Kan vara ett komplement till reguljär budgetstyrning och 

ordinarie verksamhetsutveckling
Lars Hultkrantz, Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar

Uppdrag psykisk hälsa & Health navigator, Sociala investeringar – en ljusnande framtid är svår

Sveriges kommuner och landsting SKL, Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner 

– resultat från enkätstudie

Varför arbeta med sociala investeringar? 



regiongavleborg.se SKL, Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting/regioner – resultat från enkätstudie

Varför? 
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Sociala investeringar – ett nytt arbetssätt
1. Tvärsektoriella behovsanalyser: 

gemensamma behov för gemensamma 

målgrupper. 

2. Strategiskt val av insatser: 

baseras på evidens eller beprövad 

erfarenhet och anpassas till lokal kontext. 

3. Bedömning av effekter 

uppskattning av effekter på kort och lång sikt

4. Uppföljning och utvärdering: 

struktur för uppföljning och utvärdering  

5. Tvärsektoriellt genomförande: 

struktur som möjliggör tvärsektoriellt 

utvecklingsarbete

6. Särskilt avsatta medel: 

förutsättning för organisationsövergripande 

utvecklingsarbete. 

7. Implementering och uppskalning: 

övergång från satsning till ordinarie 

verksamhet 
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Behovsanalys

Gap som kan åtgärdas i 

ordinarie verksamhet

Gap som kräver 

metodutveckling

Utvärderad satsning

Satsning genererar ny kunskap 

(arbetssätt, målgrupper etc.)

Ordinarie verksamhet Utvecklingsorganisation

– sociala investeringar

Feedback från 

uppföljning och 

utveckling

Ny metod/arbetssätt att 

implementera

Forum för kunskapsöverföring 

och diskussion om generella 

lärdomar
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Region Gävleborgs regionala
sociala investeringsmedel

Syfte:

ett verktyg för att 

- utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser, 

- stimulera gränsöverskridande arbete. 

Mål:

- att verksamheter i samverkan testar och utvecklar nya 

arbetssätt som är långsiktiga och förebyggande 

- på sikt positiva effekter för målgruppen och 

samhällsekonomiska vinster.
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 bidra till god hälsa för alla [Folkhälsoprogram]

 leda till samhällsekonomiska vinster på sikt

 antingen vara förebyggande insats eller 

tidig insats

 ska testa befintliga, utveckla befintliga eller 

skapa nya metoder 

 baseras på evidens eller beprövad 

erfarenhet

 avses implementeras i ordinarie 

verksamhet efter testperiod

 planeras och genomföras i samverkan

mellan organisationer eller verksamheter

 vara avgränsade avseende storlek på 

insats, målgrupp och tid (upp till tre år)

 medfinansieras från sökande (minst 50 % 

av kostnaden) 

 vara möjliga att följa upp och utvärdera 

Läs mer: 

www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-

samverkan/sociala-investeringar/ansokningskrav/

Kriterier, de sociala investeringarna ska:

http://www.regiongavleborg.se/globalassets/regional-utveckling/rapporter-och-publikationer/folkhalsoprogram-2015-2020.pdf
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/sociala-investeringar/ansokningskrav/
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 Bedömning av investeringen:
 Förväntade resultat 

 Metod och aktiviteter trovärdig 

koppling till resultat

 Hur uppföljning och utvärdering ska 

gå till 

 Genomförandekapacitet

 Möjlighet att implementeras

 Samverkan mellan organisationer 

eller verksamheter 

 Regionalt betydelsefulla 

investeringar

 Politiskt prioriterade områden

Bedömning av ansökningar:
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Vem kan ansöka?

Ansökan om sociala investeringsmedel kan exempelvis göras av:

• Verksamheter inom Region Gävleborg, 

• Kommunala verksamheter inom länet,

• Verksamheter som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg eller 

kommun,

• Aktörer inom ideella sektorn (föreningar, stiftelser, kooperativ eller liknande 

sammanslutningar). 

En förutsättning för att erhålla medel är att minst två organisationer eller verksamheter 
samverkar i investeringen. 
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Sociala investeringar – ett nytt arbetssätt
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 Samordnande funktion

 Stödgrupp (kompetenser: samhällsekonomi, uppföljning/utvärdering, 

folkhälsa, social välfärd, process-/projektledning, redovisningsekonomi)

 Riktlinjer

 Guider och stödmaterial

 Utbildning och skrivarstugor

 Avsatta medel

Hur möjliggör vi detta?
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 Ny ansökningsomgång (sista dag 30 november)

 Utbildning tjänstepersoner 7/9
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/sociala-

investeringar/nyheter/utbildningsdag-sociala-investeringar/

 Konferens: beräkna ekonomiska effekter 5/10
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/regional-motesplats-for-

social-hallbarhet/konferens-oktober-2018-ekonomiska-effekter-av-sociala-insatser/

 Förenade i rörelse startar igång sitt arbete

På gång just nu?

http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/sociala-investeringar/nyheter/utbildningsdag-sociala-investeringar/
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/regional-motesplats-for-social-hallbarhet/konferens-oktober-2018-ekonomiska-effekter-av-sociala-insatser/
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Mer information:

www.regiongavleborg.se/socialainvesteringsmedel 

Eller kontakta: 

Emma Mårtensson 

Samordnare för sociala investeringar 
072 - 203 81 41, emma.martensson@regiongavleborg.se

http://www.regiongavleborg.se/socialainvesteringsmedel
mailto:emma.martensson@regiongavleborg.se

