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Riktlinjer för ansökan av medel till sociala projekt 
i Burlövs kommun 
Antaget av kommunstyrelsen 2015-05-04, § 86 
Träder i kraft 2015-05-04 
 
Eftersom en social investering (projekt) inte kan hanteras som en investering enligt 
gällande redovisningsprinciper för investeringar, måste uppbyggnaden av medel lö-
sas genom att kommunfullmäktige öronmärker medel i driftsbudgeten. Detta ska ske 
årligen i samband med att kommunfullmäktige tar årets budget. 
 
Anslaget för sociala projekt ska användas för sociala insatser i förebyggande arbete 
som på sikt ger minskade kostnader i den kommunala verksamheten.  
 
Medel ska inte ses som en ramförstärkning utan en insats under begränsad tid för att 
nå förväntade effekter. Vilket innebär att medel för befintlig verksamhet eller projekt 
inte ska finansieras ur anslaget. 
 
Maximalt belopp som kan tilldelas ett socialt projekt är 2 miljoner kronor per år un-
der maximalt 3 år.  
 
Belopp motsvarande beviljat anslag samt den summa som enligt projektbeskrivning-
en förväntas bli den årliga besparingen när insatsen är genomförd, återförs till kom-
munfullmäktige genom att berörda nämnders budgetramar minskas. 

Målgrupp 
Följande är exempel på riskgrupper där medel ur anslaget för sociala projekt kan bi-
dra till att ett förebyggande arbete spar pengar i framtiden. 
 
Barn och unga som far illa i familjesituationen och som på grund av det riskerar att 
inte nå målen i skolan 

 Social situation  
 Fysiska eller psykiska funktionshinder  
 Uppväxt i familjer med låg ekonomisk standard 
 Saknar tillhörighet i sociala sammanhang 

Förebygga arbetslöshet för grupper som riskerar långvarig arbetslöshet 

 Gymnasieungdomar på glid 
 Unga i det kommunala informationsansvaret 
 Unga arbetslösa 
 Långvarigt bidragsberoende 
 Tidigt missbruk 
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Personer som befinner sig i ett utanförskap idag – vuxna 

 Missbruk 
 Arbetslöshet 
 Kriminella 

Förutsättningar till att tilldelas medel 
För att medel ska tilldelas ett projekt måste metoderna/aktiviteterna i projektet vara 
beprövade alternativ ska det finns stöd i forskning för goda resultat. Följande förut-
sättningar ska vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att erhålla medel ur anslaget. 
Av ansökan ska följande framgå. 

 En tydlig målsättning med ekonomiska mål, vilka aktiviteter som ska genomföras 
samt vilka effekter resultaten väntas ge (omfattning styrs utifrån projektets förut-
sättningar)1 

 Hur lång tid ansökan gäller  
 Hur, när och i vilken verksamhet investeringen minskar kommunens kostnader. 

Detta ska presenteras i någon form av återbetalningskalkyl2. 
 Vilken definierad målgrupp projektet riktas mot 
 Hur resultatet är tänkt att tillvaratas/spridas i verksamheten efter avslutad pro-

jektperiod 

Vem kan ansöka om medel? 
Då sociala frågor ofta berör flera verksamheter i en kommun och en insats i en verk-
samhet kan leda till lägre kostnader i en annan verksamhet i kommunen eller hos 
andra myndigheter i samhället är det viktigt att fler är delaktiga i dessa projekt.  Av 
denna anledning är det viktigt att både den nämnd som avser att genomföra projektet 
och den nämnd där effekten och kostnadsminskningen kan tänkas uppstå är överens 
om effekterna som kan uppstå. Därför ska följande förutsättningar vara uppfyllda för 
att medel från den sociala investeringsfonden ska beviljas: 

 Tvärsektoriella ansökningar, minst två förvaltningar/nämnder måste ansöka ge-
mensamt. I undantagsfall kan medel även sökas om det sker i samverkan med 
andra myndigheter.  

 Föreningar, kommunala bolag och företag har möjlighet att komma med förslag 
och medverka i projekt. Ansökan sker då av berörda nämnder, som ansvarar för 
projektet och projektets kostnader.  

 Gemensamma projektplan ska upprättas av berörda nämnder/förvaltningar. 
 Gemensamt nämndsbeslut ska tas om att ansöka medel från kommunstyrelsen. 

                                                   
1 Vid bedömning av investeringens ekonomiska effekter på den kommunala ekonomin beskrivs och beräknas om 
möjligt även översiktligt effekter på samhällsekonomin i övrigt. 
2 En generell modell tas fram för beräkning av kostnadsminskningar. 
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Uppföljning 
För varje investering i förebyggande arbete ska det finnas en plan för löpande upp-
följning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter det 
ska redovisas till berörda nämnder. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske 
vid två tillfällen per år; vid delårsbokslut per den 30 juni och vid årsbokslut per den 
31 december varje år. 
 
Eftersom arbetssättet och insatserna ska tillvaratas och spridas vid ett lyckat projekt 
måste dem dokumenteras så att de kan få en spridning i verksamheterna. 

Beredning av beslut 
Tilldelning av medlen från anslaget, sociala projekt, beslutas av kommunstyrelsen 
efter ansökan från nämnder som önskar genomföra satsningar. Det finns en mall för 
vad ansökan ska innehålla, se bilaga. Följande process gäller för ansökan: 

 Nämnderna har möjlighet att ansöka om medel två gånger per år. Detta ska ske i 
samband med uppföljningsrapport 1 och 3. 

 Ansökan skickas till kommunledningskontoret som gör en teknisk granskning av 
underlaget.  

 Kommunstyrelsen behandlar endast ansökningar som uppfyller förutsättningarna 
enligt ovan.  

 Kommunstyrelsen sammanställer en tjänsteskrivelse med förslag till prioritering-
ar. Samtliga godkända ansökningar för en aktuell ansökningsomgång finns med 
för politisk behandling av kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen beslutar om vilka ansökningar, på delegation av kommunfull-
mäktige, som ska erhålla medel och vilken uppföljning som ska ske. OBS! uppfölj-
ning ska ske årligen och redovisas till kommunstyrelsen. 

 När projektet slutredovisas beslutar kommunstyrelsen om eventuella förändring-
ar i budget och verksamhet. 

 Till slutredovisningen ska utvärdering ske genom ett socioekonomiskt bokslut. 

__________________________ 
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Bilaga, mall för ansökan: 
 Namn på projektet 
 Beskrivning av projektets innehåll inklusive ekonomiskt mål, aktiviteter med 

mera. 
 Beskrivning av metod för projektet och referenser till forskning. OBS! ska vara 

beprövad. 
 Verksamheter/nämnder som är delaktiga i projektet 
 Målgrupp för projektet 
 Beskrivning av hur målgruppen identifieras 
 Tidsperiod för projektet, maximalt tre år. 
 Kostnaden för insatsen per år under tidsperioden. OBS! Maximalt 2 000 000 

kronor per projekt och år. 
 De effekter projektet ska medföra för de personer som ingår i målgruppen – resul-

tat. 
 Tid för när de olika effekterna förväntas inträffar 
 Beskrivning av hur och när effekterna ska mätas 
 Beskrivning av på vilket sätt projektet bidrar till att kommunens totala kostnader 

minskar – ekonomiska mål. 
 Belopp och tidsperiod för när kostnadsminskningar sker till följd av projektet 

samt inom vilka nämnder kostnadsminskningen sker. 
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