Sociala investeringar – Organisationsstruktur
Processägare: Ekonomidirektör Örebro kommun

Beredningsgrupp
Uppdrag: Säkerställa att inkomna ansökningar innehåller samtliga efterfrågade delar, godkänna ansökningar
innan de går vidare till den politiska styrgruppen, ta emot och behandla inkomna halvårsredovisningar från
pågående satsningar samt uppmärksamma eventuella avvikelser för vidare hantering. Processledaren utgör
stöd till projektledarna i respektive satsning.
Gruppen: processledare för sociala investeringar, nationalekonom, ekonom, statistiker och planerare.
Regelbundenhet: Möte var tredje vecka á 2 timmar per gång.

Utvärderingsteam
Uppdrag: Genomföra och säkerställa beräkningar av kostnader och effekter i ansökningarna. Ytterst
ansvariga för att insamling av data sker kontinuerligt i respektive satsning och säkra underlag för
utvärdering. Upprätta strukturer för uppföljning och utvärdering och genomföra utvärdering av samtliga
satsningar. Uppdatera och formulera riktlinjer och andra stöddokument som är viktiga för arbetet.
Gruppen: processledare för sociala investeringar, nationalekonom och statistiker.
Regelbundenhet: Efter behov.

Analysgrupp
Uppdrag: Ta ut och analysera data, statistik och kostnadsuppgifter relevanta för ansökningar till sociala
investeringar. Kartlägga befintlig data i verksamhetssystem för att skapa överblick, delta i planering av
utvärderingsscheman, insamling och analys av data för utvärdering av sociala investeringar. Utgör utskott
under utvärderingsteamet.
Gruppen: nationalekonom, statistiker, utdataanalytiker och förvaltningsekonomer.
Regelbundenhet: Efter behov.

Workshopgrupp
Uppdrag: Fånga upp och lyfta idéer från den egna förvaltningen, diskutera behov och initiera att
arbetsgrupper startas upp för framtagande av ansökningar utifrån förslag till insatser som gruppen ser
behov av. Ta fram förslag på lämpliga insatser att gemensamt genomföra i områden där behov av
satsningar är uppenbara (ta hjälp av genomförda nulägesanalyser och politiska prioriteringar för att
identifiera behovsområdena).
Gruppen: En representant från varje kommunal förvaltning. Gruppen leds av processledaren för sociala
investeringar.
Regelbundenhet: Möte varannan månad.

Referensgrupp
Uppdrag: Diskutera relevanta frågeställningar med koppling till forskning och utvärdering. Titta på
inkomna ansökningar ur ett forsknings och utvärderingsperspektiv.
Gruppen: processledare för sociala investeringar i Örebro kommun, professor i statskunskap, professor i
nationalekonomi, projektledare från Sveriges kommuner och landsting, samordnare för sociala
investeringar i Norrköpings kommun, statistiker från Region Örebro län, samt statistiker, nationalekonom
och planerare från Örebro kommun.
Regelbundenhet: Möte 4 gånger per år.

Politisk styrgrupp
Uppdrag: Lägga fram förslag på prioriterade politiska områden där sociala investeringar kan vara ett
alternativt tillvägagångssätt. Bedöma ansökningar som godkänts av beredningsgruppen och
kommundirektörens beredning, samt prioritera om flertalet ansökningar är aktuella för beslut.
Ansökningar godkända av den politiska styrgruppen är redo att gå upp för beslut i Kommunstyrelsen.
Gruppen: Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden från styrande partier.
Regelbundenhet: Efter behov, men minst en gång i kvartalet.

