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Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *
Borås Stad har genom projektet ”Innovationsplattform Borås”, fått medel från Vinnova inom utlysningen
"Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 2017". Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att
studera om vi kan arbeta mer förebyggande och minska s.k. efterhandskostnader. Projektet har haft som
ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på förebyggande arbete
inom kommunen. Dessa (piloter) var:
1.Markvärme för gångtrafikanter, cykelvägar och idrottsplatser i syfte att minska fallolyckor och möjliggöra för
aktiviteter även utomhus
2.Höja barn- och ungas resultat i skolan
Brist på finansieringsmodeller som möjliggör förebyggande arbete och uppföljning av effekter utgör ett
återkommande problemområde inom smarta och hållbara städer. Projektet söker nya lösningar med
potential till spridning och nyttiggörande utanför de traditionella och befintliga aktörerna inom respektive
område. 

I den första fasen av projektet har vi planerat och avgränsat uppdragets omfattning. Därefter har nuläge för
finansieringsmodeller och de två valda områdena preciserats genom inläsning, intervjuer och workshops
med identifierade intressenter. Utkast till finansieringsmodell har successivt växt fram och vid denna
delrapportering har vi en tydligare målbild för framtida arbete och färdigställande ska genomföras. En prototyp
till modell för ”Klusterfinansiering” och ”Klusterorganisering” som omfattar kommunen som helhet men även
näringsliv och andra intressenter i samhället samt en beskrivning av hur processer, organisering, ansvar bör
etableras för att nå ett mer proaktivt agerande.

1429 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *

 Slutrapport till Vinnova



Målet med uppdraget var att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på
förebyggande arbete inom kommunen.
Planeringsfas:
Beskrivning av nuläge och rekommenderat önskat läge, samt en preliminär omfattning för
finansieringsmodell. Styrande dokument klart 1 februari 2018. 100 % måluppfyllelse
Analysfas:
Förslag finansieringsmodeller för förebyggande arbete. En workshop genomförd i april i Borås. Deltagit på en
hos RISE. En workshop genomförd hösten 2018. 100 % måluppfyllelse
Rapport och presentationsfas:
Slutrapport med förslag på finansieringsmodeller för förebyggande arbete. 100 % måluppfyllelse
Effekter: 
En ansökan - 2018-04493 Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling
- har skickats in och beviljats av Vinnova. Borås Stad har initierat ett arbete för att utveckla och testa ny
finansieringsmodell med fokus på förebyggande inom skola i en stadsdel. Förhoppningsvis kommer vi få
effekter från arbetet med piloterna under 2019.

877 / 1500 tecken



PROJEKTREFERAT FÖR PUBLICERING
Projektreferat för publicering på www.vinnova.se och som en del av öppen data.
Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja

Syfte och mål - uppfyllelse *
Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att studera om vi kan arbeta mer förebyggande och minska s.k.
efterhandskostnader. Projektet har haft som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller, inom två
områden, för att möjliggöra fler satsningar på förebyggande arbete inom kommunen.

255 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *
Förslag till finansieringsmodeller för förebyggande arbete har utvecklats och en ansökan - 2018-04493
Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling - har skickats in och
beviljats av Vinnova. Borås Stad har initierat ett arbete för att utveckla och testa ny modell inom skola och en
stadsdel. Förhoppningsvis kommer vi få effekter från arbetet med piloterna under 2019 - 2021.

353 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *
Uppdraget är innovativt. I den första fasen av projektet har vi planerat och avgränsat uppdragets omfattning.
Därefter har nuläge för finansieringsmodeller och de två valda områdena preciserats genom inläsning,
intervjuer och workshops med identifierade intressenter. Utkast till finansieringsmodell har successivt växt
fram och vid denna delrapportering har vi en tydligare målbild för framtida arbete och färdigställande ska
genomföras. Två workshops och möten med Borås stadsledning har genomförts. En skriftlig lägesrapport
och ansökan till Vinnova har författats.

493 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *
The objective of the Innovation Platform Borås is to study if we can work more preventive and reduce costs due
to lack of collaboration and preventive actions. The ambition of the project was to develop two different funding
models, in two different areas, to enable preventive initiatives to be taken within the municipality.

274 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *
Financial models for preventing actions have been developed and an application - 2018-04493 Sustainable
Impact Governance for URban Development (SIGURD) - has been submitted and granted by Vinnova. Borås
City has initiated work to develop and test the proposed new model within the school and education area in of
their districts. We are awaiting effects from the work of these pilots in 2019-2021.

336 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *
The mission is innovative and is challenging current ways of financing municipal activities. In the first phase of
the project we planned and defined the assignment. A conclusion after reading, interviewing and conducting
workshops with identified stakeholders is that there is a lack of funding models open for preventive actions in
collaboration with others. Most of the financing is made through traditional silos. A new financing model has
been developed and we have gained a clearer picture of future work. The proposed models will be tested
2019-2021 in the SIGURD project.

489 / 500 tecken

Länkar till externa webbsidor
Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.

URL
 

0 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken



SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor

Istället för villkor § 1.6 punkt 5 och § 6.2 första stycket gäller att: 

Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts godkännande för Koordinatorn har inkommit i rätt tid samt att Vinnova
godkänt Startrapporten. Koordinatorn får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga Projektparts godkännanden inkommit till Vinnova. Koordinatorns
skyldighet att överföra medel till Bidragsmottagare inträder när samtliga Projektparts godkännande har inkommit till Vinnova.

För den händelse samtliga godkännanden inte kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kommer Vinnova besluta om att rätten till bidrag upphör och
Koordinatorn blir återbetalningsskyldig avseende dittills utbetalt belopp.

Kommentarer
 

0 / 1500 tecken
Särskilt villkor

Forskningsinstitut inom RISE-gruppen får, när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet, beräkna personalkostnader och göra påslag för indirekta kostnader
enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar och som godkänts av Vinnova. Det i allmänna villkoren, § 6.1 st 7 angivna taket om 800 kr per timme för
stödberättigande personalkostnader, gäller inte.

Kommentarer
 

0 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer saknas



UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett
årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår. 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2018-05-01

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30 kr %

Personalkostnader 184 414 328 414 334 414 6 000 1.8%

Utrustning, mark, byggnader 21 000 39 000 39 000 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 1 500 0 -1 500 0.0%

Indirekta kostnader 44 860 47 360 41 360 -6 000 -14.5%

Totala kostnader 250 274 416 274 414 774 -1 500 -0.4%

Totalt

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2018-05-01

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30 kr %

Personalkostnader 73 414 73 414 73 414 0 0.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 0 0 0.0%

Indirekta kostnader 41 360 41 360 41 360 0 0.0%

Totala kostnader 114 774 114 774 114 774 0 0.0%

RISE Research Institutes of Sweden AB

Totalt för hela projektet

 

Koordinerande projektpart (koordinator)

 

RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg (556464-6874)



 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2018-05-01

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30 kr %

Personalkostnader 45 000 55 000 61 000 6 000 9.8%

Utrustning, mark, byggnader 21 000 39 000 39 000 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 1 500 0 -1 500 0.0%

Indirekta kostnader 3 500 6 000 0 -6 000 0.0%

Totala kostnader 69 500 101 500 100 000 -1 500 -1.5%

BORÅS KOMMUN

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2018-05-01

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30

2017-12-11

2018-11-30 kr %

Personalkostnader 66 000 200 000 200 000 0 0.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 0 0 0.0%

Indirekta kostnader 0 0 0 0 0.0%

Totala kostnader 66 000 200 000 200 000 0 0.0%

Ekan Aktiebolag

Projektparter

 

 

Stadskansliet (212000-1561)

Ekan Aktiebolag, Göteborg (556261-0443)



  Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

 

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av Max stödnivå × Rapporterade kostnader  eller Max bidrag. Max stödnivå och Max bidrag
framgår av vårt beslut. Rapporterade kostnader (ackumulerade kostnader) är de kostnader som rapporterats in av projektet via lägesrapporter och denna
slutrapport. Tabellen nedan visar preliminärt återbetalningskrav eller vad som är kvar att betala ut. 

Projektparter Max bidrag Max stödnivå Budget Rapporterade
kostnader 

Slutligt bidrag 


Återkrav

RISE Research Institutes of
Sweden AB

50 000 100% 114 774 114 774 50 000 0

BORÅS KOMMUN 100 000 100% 100 000 101 500 100 000 0

Ekan Aktiebolag 140 000 100% 200 000 200 000 140 000 0

Totalt 290 000 - 414 774 416 274 290 000 0

Belopp att betala tillbaka
via Koordinatorn 0



KOMPLETTERANDE FRÅGOR
Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svarsalternativen är graderade från 1 till 10,
där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker. 
Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *
8

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *
8

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *
8

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *
9

5. Eventuella övriga kommentarer

0 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %. *
90



BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda villkor. Mallar till
läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på
Rapportmallar

Revisorsintyg *
Om en bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till 3 miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg från kvalificerad revisor
avseende bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting, statliga myndigheter, universitet och högskola accepteras också
revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. Kostnader för revisorsintyg kan tas upp i slutrapporten även om fakturan inte kommit.

Alla projektparternas bidrag understiger 3 miljoner
vilket gör att revisorsintyg inte krävs.

Mall för revisorsintyg samt Instruktion för revisorns granskning av bidragsprojekt finns här:
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
Revisorsintyg

Övriga bilagor

Övriga bilagor_1.pdf

 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-gar-det-till/?step=17454
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/


Uppföljningsfrågor

Ja

Nej

Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

Beskriv FoU-investeringarnas syfte, omfattning etc.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar inom 5 år?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nyanställningar?

Totalt Varav kvinnor

Antal nyanställda

Andel nyanställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett under projektets genomförande

Totalt Varav kvinnor

Antal varaktigt anställda

Andel varaktigt anställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett efter projektets slut

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att generera nyanställningar inom 5 år?

Ja

Nej

Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamheten?

Ny ansökan SIGURD - Vinnova/Rise

Ny forskningsinsats i två skolor

Beskriv dessa samarbeten, t.ex syfte, omfattning, vilken typ av organisationer som ingår etc..

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till nya FoU- eller innovationssamarbeten eller -nätverk inom 5 år?

 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR



Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Har projektet resulterat i publikationer?

Antal publikationer

0

 Titel på publikation Publikationsnummer Artikel i tidskrift Monografi Konferensbidrag Annat

Ange antalet publikationer, klicka OK och fyll tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att göra publikationer baserade på projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet lett till ansökningar om - eller godkända - patent eller andra immaterialrättsskydd?

 

Antal ansökningar

0

 Typ av skydd IPR-nummer Immaterialrättsligt skydd beviljat

Ange antalet ansökningar om patent eller andra imaterialrättsliga skydd som projektet resulterat i. Klicka OK och fyll i tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att ansöka om patent eller andra immaterialrättsskydd baserat på projektets resultat?

 

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade, produkter (varor eller tjänster)?

Antal produkter

0

 Vara Tjänst Annat Beskriv kortfattat produkten

Ange antalet nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster). Klicka på OK och fyll därefter i tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att lansera nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster) baserade på projektets resultat?



Ja

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamheter?

 

Beskriv kortfattat processen eller sättet att organisera verksamheten.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att implementera nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamhet baserade på

projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier?

Beskriv kortfattat affärsmodellen eller strategin och dess implementering i verksamheten.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år att använda nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier baserade på projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i intäkter?

 Kronor

Uppskatta det ekonomiska värdet som genererats det senaste året från försäljning av nya produkter (varor och tjänster)

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat inom 5 år kommer att generera intäkter?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

Beskriv den utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik som projektet resulterat i

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektet kan resultera i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik inom 5 år?

Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?



Ja

Nej

 

SIGURD

Beskriv karaktären på följdprojektet/-en.

Ja

Nej

Vet ej

Kommer ni att söka finansiering från Vinnova för att vidareutveckla projektets resultat?

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till följdprojekt inom 5 år?

Tack för er medverkan!



FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Carola  

Efternamn

Samuelsson  

E-postadress

carola.samuelsson@boras.se

http://pdfws1.vinnova.se/ShowDynForm/carola.samuelsson@boras.se
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1. Sammanfattning 

Borås Stad (kommunen) har genom projektet ”Innovationsplattform Borås”, där även Högskolan i 

Borås, Borås Energi och miljö samt RISE (Research Institute of Sweden, Göteborg) ingår, fått medel 

från Vinnova inom utlysningen "Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer". Projektet har 

som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på 

förebyggande arbete inom kommunen.  

Uppdraget är minst sagt innovativt och utmanar många rådande strukturer. Det finns också många 

beröringspunkter till andra intressenter och teorier kring finansieringsmodeller och samhällsnytta 

där inget material finns färdigt. Utkast till finansieringsmodell har successivt växt fram och vi har fått 

en tydligare målbild för framtida arbete och färdigställande kan genomföras. Befintlig teori och 

modeller som översiktligt gåtts igenom är:  

 Traditionell finansiering – årlig budgetering 

 Kritiken mot den traditionella budgetstyrningen 

 Värdeskapande, värdeförstörelse och värdeåterhämtande interaktion 

 New public management 

 Beyond New Public Management 

 Beyond Budgeting 

 Sociala investeringsfonder (utfallskontrakt) 

 Delningsekonomi 

 Sharing cities 

Utifrån modellerna har ett utkast till ansvarsfördelning och förslag till avtal presenterats och vi har 

skissat på hur vidare arbete kan göras inom ramen för vad vi kallar klusterorganisering och 

klusterfinansiering.  

Modeller och metoder för samverkan och förebyggande finansiering är presenterade och har 

använts som ingångsvärde i ny ansökan till Vinnova – Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och 

värden för en hållbar samhällsutveckling – som beviljats och påbörjats. Avslut av denna fördjupande 

del ska ske i augusti 2021.   
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2. Uppdraget 

2.1. Bakgrund, syfte och mål 

Borås Stad (kommunen) har genom projektet ”Innovationsplattform Borås”, där även Högskolan i 

Borås, Borås Energi och miljö samt RISE (Research Institute of Sweden, Göteborg) ingår, fått medel 

från Vinnova inom utlysningen "Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 2017".  

Ett av målen i Innovationsplattform Borås är att studera om vi kan ställa om det kommunala 

ekonomisystemet till att arbeta mer förebyggande och minska s.k. efterhandskostnader. Projektet 

har som ambition att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler satsningar på 

förebyggande arbete inom kommunen. Projektet bygger på två olika områden där behovet av 

förebyggande arbete är stort. Dessa (piloter) är: 

1. Markvärme för gångtrafikanter, cykelvägar och idrottsplatser i syfte att minska fallolyckor 

och möjliggöra för aktiviteter även utomhus 

2. Höja barn- och ungas resultat i skolan 

Brist på finansieringsmodeller som möjliggör förebyggande arbete och uppföljning av effekter utgör 

ett återkommande problemområde inom smarta och hållbara städer. Projektet söker nya lösningar 

med potential till spridning och nyttiggörande utanför de traditionella och befintliga aktörerna inom 

respektive område.  

Målet med uppdraget var att utveckla två olika finansieringsmodeller för att möjliggöra fler 

satsningar på förebyggande arbete inom kommunen. En modell som ska kunna tillämpas i en 

prototyp (med två piloter) under 2019 ska vara framtagen senast den 30 oktober, 2018. 

Slutredovisning till Vinnova 30 december, 2018. 

2.2. Genomförande 

Uppdraget är innovativt och det finns många beröringspunkter till andra intressenter och teorier 

kring finansieringsmodeller och samhällsnytta där inget material finns färdigt. Däremot finns 

angränsande områden och teorier som kan inspirera. I den första fasen av projektet har vi planerat 

och avgränsat uppdragets om fattning. Därefter har nuläge för finansieringsmodeller och de två 

valda områdena preciserats genom inläsning, intervjuer och workshops med identifierade 

intressenter. Utkast till finansieringsmodell har successivt växt fram och vid denna delrapportering 

har vi en tydligare målbild för framtida arbete och färdigställande ska genomföras.  

Större aktiviteter har varit: 

1. Framtagande av styrande dokument med övergripande projektplan och leverabler m.m.  
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2. Workshop med Malmö Stads innovationsplattform.  

3. Deltagande i avstämningsmöte med RISE.  

4. Framtagande av skriftlig lägesrapport. 

5. Prototyp till modell för ”Klusterfinansiering” och ”Klusterorganisering” som omfattar 

kommunen som helhet men även näringsliv och andra intressenter i samhället samt en 

beskrivning av hur processer, organisering, ansvar bör etableras för att nå ett mer 

proaktivt agerande.  

6. Workshop med Borås Stads IKU ledningsgrupp och samverkan med Sjöboprojektet 

7. Arbete med ansökan till Vinnova – projekt ”Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och 

värden för en hållbar samhällsutveckling” (SIGURD). Ansökan godkändes och startar i 

januari 2019. 

8. Framtagande av skriftlig slutrapport 

Efter möte med Malmö Stad som arbetar med ”gröna obligationer” som finansieringsmodell för 

kapitalanskaffning har projektet beslutat att inte arbeta vidare med obligationer eller utfallskontrakt 

där kapital återförs som en ränta på investerat kapital.  

2.3. Ekonomi 

Under perioden 2017-12-11 - 2018-11-30 har Ekans resurser arbetat 200 timmar och fakturerat 140 

000 kronor.  

2.4. Två pilotområden 

2.4.1. Markvärme för gångtrafikanter, cykelvägar och idrottsplatser 

Markvärme är en samhällsnyttighet som berör flera aktörer i samhället. Exempel på fördelar med att 

bygga ut markvärme och därmed hålla en gata snö- och isfri hela året är:   

- Minskade kostnader för halkolyckor (fotgängarskador, till följd av halt underlag i 

tätorter motsvarande Borås storlek, kostar respektive kommun mellan 40 -170 Mkr/år 

för kommun och region 

- Bättre förutsättningar för näringslivet i staden, t.ex. handel (mataffärer, kläder, etc.)  

- Att få tillgång till kulturutbud även vintertid. 

- Bättre förutsättningar för idrott då fotbolls- och basketplaner kan hållas snö- och isfria.  

- Mötesplatser kan skapas även vintertid utomhus. Bänkar kan värmas upp.  

- Genom att värma upp trafikerade cykelstråk kan cykling främjas året om. Det handlar 

om både hälsa och miljö.  
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- Tillgängligheten utökas för äldre (rädsla för halka) och personer med t.ex. rullator, 

rullstol och barnvagn.  

Utbyggnad av markvärme i Borås bidrar till ökad ekologisk hållbarhet. Ju mer förnybar el som 

produceras i Sverige minskar behovet av fossil elproduktion i Europa. Varje kvadratmeter 

markvärme som byggs ut ökar elproduktionen i Borås bioeldade kraftverk och minskar de 

europeiska utsläppen av koldioxid med nästan 10 kg.  

Projektet berör social hållbarhet, jämställdhets- och tillgänglighets- och trygghetsfrågor. Studier 

visar att kvinnor i större utsträckning än män reser kollektivt, tar cykeln eller tar sig fram till fots. 

Ungefär dubbelt så många kvinnor som män drabbas av olyckor till följd av halt underlag. Många 

äldre personer och personer med funktionsvariationer undviker att gå ut på vintern, det vill säga 

isolerar sig, för att undvika risken att halka och skada sig.  

Markvärme finns på ett fåtal platser idag i Borås. Det finansieras av kommunen och berörda 

fastighetsägare. Det är dock flera andra aktörer som har nytta av att bygga ut markvärme, såsom 

försäkringsbolag, landstinget, socialstyrelsen, idrottsföreningar, mm. Om nya finansieringsmodeller 

kan utvecklas, kan det tydliggöra samhällsvinsten med att bygga ut markvärme.  

Projektet kommer att utföras inom ramen för Innovationsplattform Borås, som drivs av fyra parter: 

• Borås Stad 

• Borås Energi och Miljö 

• RISE 

• Högskolan i Borås 

Innovationsplattform Borås har haft diskussioner med aktörer inom kommunen och 

energibranschen i Stockholm, som har intresse av att arbeta med samma frågeställning. 

Förhoppningen är att samverka med dem i detta delprojekt. Parter som vi önskar involvera är:  

• Landstingen VGR + Stockholm 

• Försäkringsbolag 

• Socialstyrelsen (t.ex. någon som arbetar med fallpreventioner). 

• Butiksägare  

• Fastighetsägarna GFR 

• Servicekontoret och Tekniska förvaltningen Borås Stad 

• Idrottsföreningar – Fritid- och Folkhälsoförvaltningen  

• SKL 

• VINNOVA 
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• Innovationsplattform Malmö 

2.4.2. Höja barn- och ungas resultat i skolan 

Idag vet vi med säkerhet att det finns ett starkt samband mellan dåliga skolresultat och sociala 

problem. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio ökar risken för framtida psykosociala 

problem som självmordsbeteende, kriminalitet och missbruk. Flickorna har högre betyg än pojkarna 

i alla ämnen utom idrott. Allvarlig kriminaliteten i ung vuxen ålder är åtta till tio gånger vanligare 

bland dem med låga betyg än bland dem med medelhöga eller höga betyg. Mönstret finns i alla 

socioekonomiska grupper. Det är också ett problem för samhället. När elever inte når målen för 

utbildning i skolan, misslyckas samhället med att ta till vara deras potential.  

Sociala problem i form av arbetslöshet, kriminalitet, våld och missbruk kostar samhället enormt 

stora summor. När det gäller kriminalitet och våld är män överrepresenterade. Man uppskattade att 

all kriminalitet i Sverige kostade 37 miljarder kronor år 2013 (85 % män). Man uppskattar att våld i 

nära reaktioner kostar cirka samhället ca 4 miljarder per år. 2012 räknade man till 27 200 

rattfylleribrott som kostade samhället cirka 10 miljarder kronor (90 % män). Att hålla läktarna fria 

från våld under ishockeymatcher och matcher i fotbollsallsvenskan till omkring 90 miljoner kronor 

(nästan uteslutande män). Det begås ca 100 mord varje år (90 % män). 20 är kvinnor som mördas i 

nära relationer. Ett mord beräknas kosta 70 miljoner (90 % män). 

Försörjningsstöd i hela landet kostar ca 10 miljarder. Samtliga kommuner sliter med att få ned dessa 

kostnader. Varje barn kostar cirka 1,6 miljoner i ”skolpeng”, från förskolan till gymnasiet. Det är vad 

samhället investerar i alla barn. En ungdom som faller in i ungdomskriminalitet kostar lätt 6 miljoner 

extra innan han (flest killar) är 23 år. Om man inte kan bryta det kriminella mönstret skenar siffrorna 

iväg. En återfallsförbrytare kan kosta 100-tals miljoner under sin livstid.  

Det finns pengar - när saker och ting redan hänt! I efterhand. När det gäller pengar till främjande och 

förebyggande arbete är det endast uns, medan rehabiliterande och efterhandskostnader är 

bottenlösa, där finns massor av miljarder. Kanske 100 gånger mer än alla kommunala budgetar, eller 

1000. Eller 10 000. Ingen vet. Man kan lätt få ihop efterhandskostnader på ett A4 papper som 

motsvarar alla kommuners budgetar – årligen.  

Efterhandskostnader handlar t.ex. om ohälsa (mest kvinnor), sjukskrivningar (dubbelt så vanligt hos 

kvinnor), missbruk (dubbelt så vanligt hos män), rökningsskadeverkningar (fifty/fifty), våld i nära 

relationer, mäns våld mot män, kriminalitet, mord, etcetera. Trots all vetskap och kunskap upprepas 

alla dessa händelser. År efter år.  

Borås Stad har gjort en del satsningar inom detta område under de senaste åren. I Borås finns en 

relativt ny avdelning, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)*, som har i uppdrag att arbeta 
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långsiktigt och strukturellt med att försvåra och förhindra för att kriminell verksamhet, korruption 

och oegentligheter får fäste i Borås Stads verksamheter. Kommunen har försökt att arbeta med 

Smart ekonomi (SKL) för att sätta siffror och genusperspektiv på händelser – just för att påvisa 

förtjänsterna med ett förebyggande arbete.   

Borås Stad har även arbetat med sociala investeringar. Kommunstyrelsen har fördelat 17 miljoner av 

20 miljoner till fem olika projekt – just i syfte att få igång det förebyggande arbetet. Nu försöker 

staden starta upp ett gemensamt förebyggande arbete kring en hel stadsdel, med åtta 

medverkande nämnder. De sista tre miljonerna gick därmed till ett stadsövergripande projekt: 

Kraftsamling Sjöbo 2019-2021 (där också Vinnova beviljade tre miljoner till ett medborgarlabb).  

Under hösten 2018 har staden, via innovationsplattform Borås, och detta projekt, initierat ett arbete 

med två forskare från Högskolan Borås för att arbeta med pluggkultur och etik i didaktiken på 

Sjöboskolan och Viskaforsskolan. Detta i syfte att arbeta både förebyggande och långsiktigt för att 

få fler elever att nå godkända betyg i årskurs 9. Arbetet beräknas pågå under 2019.   

Trots ambitioner och olika försök är det en oerhörd lång väg att vandra till att få igång det 

förebyggande arbetet. Det är inte bara en praktisk fråga – att bara göra – utan det handlar till stor 

del om ekonomistyrning, budget och inte minst tålamod. Att arbeta förebyggande handlar om att 

arbeta långsiktigt. Det stöds inte av ettåriga budgetar och tertialuppföljningar. Inte heller avsätts 

några större summor till förebyggande arbete. Dessutom ses byggnader som investeringar och 

människor som kostnader.  

Att arbeta förebyggande med barn och unga (t.ex. det brottsförebyggande) är oerhört kostsamt och 

krävande. Ett nytt gemensamt långsiktigt projekt är önskvärt för att fokusera på elever, skola, 

godkända betyg i nian, mindre avhopp på gymnasiet, hemmasittare, hälsa, familj, etc. 

Innovationsplattform Borås skulle förslagsvis kunna samordna ett sådant arbete. 

Aktörer som vi önskar involvera i ett sådant projekt är t.ex.: 

 Representanter från förskola, skola och fritidsgårdar 

 Borås Stad  

 Fritid och Folkhälsa 

 Individ- och familjeomsorg – socialtjänst  

 CKS 

 Polisen  

 Barnpsykiatrin 

 Familjecentraler  

http://www.jamstall.nu/verktygslada/smart-ekonomi/
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3. Befintlig teori och modeller 

En översiktlig beskrivning av befintliga, traditionella och alternativa teorier och modeller som 

används för att styra finansiering av offentlig verksamhet har granskats.   

3.1. Traditionell finansiering – årlig budgetering 

Budgeten är en av de viktigaste komponenterna i offentliga verksamheter, eftersom dessa 

organisationer får sin resurstilldelning utifrån politiska prioriteringar och beslut enligt lag. Då 

offentliga verksamheter ibland har begränsade möjligheter att påverka sina intäkter och sin 

kapitalstruktur, blir också budgeteringens fokus på kostnader och resursallokering. 

Budgeten för Sveriges kommuner och landsting, som är en kommunal styrform, regleras av 

kommunallagen. Kommuner och landsting har enligt kommunallagen (1991:900) krav på 

budgetbalans. Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting som huvudregel ska 

besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Balanskravet innebär en restriktion för 

hur stora underskott kommuner och landsting kan ha och det finns därför inget större utrymme för 

finansiering med upplåning för annat än för investeringar. 

Ett problem med den offentliga sektorns budgetstyrning är att kommunernas budgetprocess inte är 

i fas med statens. När riksdagen fattar beslut om det kommande årets statsbudget har 

kommunernas budgetar redan slagits fast. Det kan skapa problem: dels för staten, som kan få svårt 

att få genomslag för nya satsningar, dels för kommunerna, som kan tvingas prioritera om i 

verksamheten efter nya besked i statsbudgeten. Dessutom förändras omvärlden allt snabbare och 

det kan behövas både större och mindre temporära insatser som är svåra att planera för.  

Samtidigt som förutsättningarna att på förhand planera och styra en verksamhet minskar, fortsätter 

vi på den inslagna vägen och det läggs gärna till ytterligare styrinstrument och krav på kontroll. Att 

det finns en överdos av styrning underlättar inte. Det är tvärtom försvårande vilket skapar 

incitament att se radikalt annorlunda på dagens styrmodeller i offentlig sektor. 

Kommunallagens allmänna inriktning är att kommunerna bör lägga mer fokus på utfall än på 

budget, mer fokus på flerårsperiod än på ett år, att regelverket är åtgärdsinriktat och att 

ansvarsprövningen bygger på den demokratiska processen och de val som hålls var fjärde år. I 

Kommunallagen (1991:900, 8 kapitlet, §5) står:  

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen skall 

det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas 

vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en 
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god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av 

tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. 

Från att planering, styrning och kontroll av offentlig verksamhet under mitten av 1970-talet 

baserades på direktstyrning och regelstyrning flyttade fokus under 1980-talet mot decentralisering 

med målstyrning, avreglering som norm. Sakta men säkert flyttades fokus under 1990-talet mot än 

mer resultatstyrning, konkurrensutsättning och inrättande av kvasimarknader för att skapa fiktiv 

konkurrens. Verksamhetens resultat handlade om kvalitet och kostnader, vilket under 2000-talet 

resulterat i lagstiftning om valfrihet inom t ex skola, primärvård, äldreomsorg m.m.  

Trots stora förändringar planerar, styr och kontrollerar vi verksamheten mer eller mindre på samma 

sätt nu som då med en traditionell årlig budget och tillbakablickande avvikelseanalys med 

förvaltningsrättslig grund som stöd.  

3.2. Kritiken mot den traditionella budgetstyrningen 

Idag utmanas vi på alla plan av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet, vilket ofta 

förkortas VUCA på engelska (volatility, uncertainty, complexity och ambiguity). Omvärld och invärld 

är dynamisk och ostadig och det finns en osäkerhet och brist på tydlighet om framtiden. Flera 

interaktionsytor inom mellan organisationer gör att världen blir mer komplex och det finns flera 

olika sanningar och perspektiv att förhålla sig till. Organisationer i en VUCA-värld behöver vara 

flexibla, och samtidigt ha en stabil grund att stå på.  

En trend i näringslivet är att man låter medarbetarna fatta beslut utifrån vad de själva anser verkar 

bäst i sammanhanget, för att på så sätt öka det personliga ansvaret och engagemanget. 

Uppföljningar visar dessutom att i de flesta fall fattar människor beslut som ligger i linje med 

organisationen önskemål, givet att de är baserade på vad som är etiskt och moraliskt riktigt. I en 

professionell organisation är detta högst troligt och effekten blir snabbare beslut, mindre 

komplikationer för kunderna, mer kvalitativa beslut och ageranden, mer engagerade och nöjda 

medarbetare eftersom de får ta ansvar och därigenom också presterar bättre resultat. Ett hinder för 

att nå denna flexibilitet med beslut närmre verksamhetens mål och kundernas behov är den 

traditionella budgeten som får medarbetare att agera kortsiktigt och dysfunktionellt.  

Kritiken mot budgeten är väldokumenterad. De hierarkiska maktstrukturer den ekonomiska 

redovisningen medför leder exempelvis till för stort fokus på siffror och tillbakablickande 

avvikelseanalyser. Neely med flera (2003) har i en artikel sammanfattat den kritik som ofta framförs 

mot den traditionella budgeten i tolv punkter: 

1. Budgeten är sällan strategiskt fokuserad, och den är ofta motsägelsefull. 
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2. Budgeten fokuserar på kostnadsreducering och inte på värdeskapande. 

3. Budgeten begränsar företagets flexibilitet och är ofta ett hinder vid förändring. 

4. Budgeten genererar lite värde, är för byråkratisk och hämmar kreativt tänkande. 

5. Budgeten är tidskrävande och kostsam att ta fram. 

6. Budgeten framställs och uppdateras för sällan, vanligtvis årligen. 

7. Budgeten baseras på ogrundade antaganden och gissningar. 

8. Budgeten uppmuntrar till dysfunktionella beteenden. 

9. Budgeten tar inte hänsyn till nya organisationsstrukturer som byggs genom nätverk och 

som flöden. 

10. Budgeten stärker vertikal styrning och kontroll. 

11. Budgeten ökar avståndet och konkurrensen mellan avdelningar i stället för att uppmuntra 

kunskapsspridning. 

12. Budgeten får människor att känna sig undervärderade. 

Ofta ses dessutom byggnader som en investering medan människor är en kostnad. I en kommun 

som består av närmare 80-90 % fasta kostnader i form av personal och lokaler inser vi att den 

traditionella byråkratin tar allt för mycket resurser i anspråk i relation till de effekter den 

åstadkommer. Genom att förenkla budgetprocessen förväntas många anställda inom kommunen 

(medarbetare och politiker) ägna mer tid till verksamheten varje år än till onödig budgetberedning 

m.m. 

Konsultfirman McKinsey har genom att studera effekterna av olika styrmetoder funnit följande 

(Leslie, Loch et al., 2006): 

1. Att utarbeta och hålla fast vid en detaljerad strategi och plan är långt ifrån det bästa sättet 

att styra en organisation i rätt riktning. 

2. Traditionellt toppstyrt ledarskap är fortfarande vanligt, men att tala om för medarbetarna 

vad de ska göra för att sedan kontrollera om de gjorde det, är bland de minst effektiva 

sätten att få medarbetare att prestera. 

3. Styrning med hjälp av nyckeltal och liknande kontrollmekanismer är bland de minst 

effektiva sätten att öka ansvarstagandet i organisationen. 

4. Incitament, såsom morot och piska, är minst effektivt av de alternativ som vanligtvis 

används för att motivera medarbetare till bra prestationer. 

Ovanstående problem leder till att den kommunala budgeten och budgetprocessen den tenderar att 

fokusera på att hantera välfärdsproblem utifrån kortsiktiga lösningar, vilket inte alltid är likvärdigt 

med effektiva lösningar. Något resursfördelningssystem motsvarande de tekniska 

verksamhetsområdenas investeringsbudgetar har saknats inom välfärdsområdet, det vill säga ett 
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som fokuserar på kostnader och intäkter inom, men framför allt mellan tidsperioder. Det saknas 

även kontinuerliga strategiska överväganden då pengar är låsta i en årlig budget mellan definierade 

ansvarsområden. Den som är bra på att förbruka sina tilldelade resurser har större sannolikhet att 

behålla och/eller öka resurstilldelningen när det i vissa fall kan vara mer strategiskt att reallokera 

resurserna till andra områden eller verksamheter.  

3.3. Värdeskapande, värdeförstörelse och värdeåterhämtande 

interaktion 

Centralt för en kommuns arbete och den logik som finns vid tjänsteleveranser är att värdeskapande 

sker genom interaktion. Värdeskapandet är det ömsesidiga försök att skapa värde genom 

integration av mer eller mindre kompatibla aktörer och resurser. När integrationen är framgångsrik 

kan interaktionen skapa värde men om så inte är fallet, då ockuperas resurserna i onödan eller ägnar 

sig åt att hantera misslyckanden och kvalitetsbrister. Det finns tre typer av interaktion inom, och 

mellan myndigheten och andra aktörer: 

1. Värdeskapande interaktion 

2. Värdeförstörande interaktion 

3. Värdeåterhämtande interaktion 

När resurser måste hantera oönskade händelser, t ex misslyckad skolgång eller fallolyckor, kallas 

dessa försök till värdeåterhämtande också onödig efterfrågan eftersom interaktionen (och dess 

aktiviteter) inte hade behövts om rätt värde (värdeskapande) hade uppnåtts under tidigare försök. 

Med onödig efterfrågan avses alltså de interaktioner som kan sägas vara värdeåterhämtande. En 

alternativ och kanske mera praktisk (operationell) definition är ”Interaktioner som föranletts av 

misslyckanden”. 

Många myndigheters system följer vad som kan beskrivas som en förvaltningsrättslig logik. Vad 

som registreras är i första hand data av juridisk betydelse som utbyts mellan parterna. Det rör beslut 

och information av relevans för kommande beslut. Ett telefonsamtal eller aktivitet utan juridisk 

verkan registreras inte alltid och inte heller eventuellt negativa konsekvenser i verksamheten. I vad 

mån samtalet eller aktiviteten skapade värde eller om ett nytt försök måste göras, det vet bara den 

som interagerade. När medborgaren, t ex en elev som misslyckas eller en äldre som råkar ut för en 

fallolycka, hamnar i en annan organisation för vård eller omsorg fokuseras det värde som skapas där 

och då. Vad som misslyckades vid en tidigare interaktion diskuteras och noteras sällan. 

Med tjänstelogikens systemsynsätt är det sällan möjligt att någon aktör eller enhet pekas ut som 

skyldig till resursslöseriet bakom tidigare värdeförstörelse eller behovet av värdeåterhämtning. Det 
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blir dessutom sällan möjligt att agera proaktivt och värdeskapande när besparingar, låsta resurser 

och kortsiktig styrlogik hindrar innovation och extraordinära förebyggande insatser. 

3.4. Alternativa styrmodeller 

3.4.1. New public management 

New public management (NPM) etablerades som modell under 1980-talet för att få större fokus på 

output och effekter snarare än input och processer i den offentliga sektorn. Decentralisering och 

konkurrens är två områden som fått genomslag i Sverige och debatten kring New Public 

Management pågår för fullt. En fråga är om det är fel på NPM, eller om det är fel på tillämpningen. 

Att begreppet NPM inte är entydigt, samt att lagar och förordningar fortfarande styr innebär att 

tillämpningen av NPM kan bli olika inom en och samma organisation (Almqvist 2006). Det finns sju 

gemensamma nämnare inom NPM, som ändå bör reflekteras över (Hood 1991, Hood 1995):  

1. Ge varje enhet en ökad självständighet genom decentalisering. Ansvar kräver dock 

tydlighet i uppdrag och vem som ansvarar för beslut i verksamheten. Då effekter 

uppstår långt senare än när insatser för en effekt genomfördes behöver vi fundera på 

hur ansvar mot brukare och kunder kan stimuleras med hjälp av finansieringsmodellen 

utan att det uppstår dysfunktionella beteenden i organisationen.  

2. För att tydliggöra ansvaret krävs tydlighet i mål och standarder för att mäta 

verksamhetens prestation. Definition av mål och kvantifiering av målen är nödvändigt, 

men det är också svårt att mäta och allt som går att mäta räknas inte. Att hitta tidiga 

varningssignaler och jämförbarhet över tid och med andra kan vara några sätt som kan 

behöva utvecklas.  

3. Större fokus på mätning av resultat och effekter istället för aktiviteter i processen 

samtidigt som det är aktiviteterna som kräver finansiering nu för att ge effekter sedan. 

En viktig fråga är att visa det sannolikt att effekter uppstår men det kanske räcker att 

det är ungefär rätt och åtminstone inte exakt fel.  

4. För att skapa drivkraft för effektivisering och minskad resursanvändning behövs någon 

form av konkurrensutsättning inom och mellan offentliga myndigheter enligt NPM. Mer 

viktigt kan vara att det behövs samverkan internt och inom ett geografiskt avgränsat 

område. Konkurrensen kan uppstå genom jämförelser med sig själv, andra likvärdiga 

enheter och genom rangordning av absoluta tal eller relativa förbättringar. Metoden för 

att konkurrera om finansiering bör inte leda till dysfunktionella beteenden vilket är en 

stor risk.  

5. Konkurrensutsättning genom upphandling och kontraktering av privata utförare ökar 

pressen på kostnadseffektivitet och ”bättre standarder”. Här kanske medel kan frigöras 



Dokument Författare Ansvarig Version Sida 

Delrapport – 
Finansieringsmodeller 
för förebyggande 
arbete 

Knut Fahlén, Ulf 
Tengroth och Carola 
Samuelsson 

Carola Samuelsson 
(Borås Stad)  

2018-12-16 Sida 14 av 28 

 
 

Göteborg 031 761 60 00 • Stockholm 08 522 491 50 • www.ekan.com 

om det går att mäta effekter på kostnadseffektivitet och/eller ändamålsenlighet som 

det stipuleras i Kommunallagen.  

6. En förflyttning mot företags sätt att styra och leda innebär en förflyttning från den 

offentliga sektorns traditionellt hierarkiska styrning. Ofta är hierarkier och ansvar 

kopplat till finansiering på en detaljerad nivå. Kan resurser frigöras på annat sätt än 

genom den traditionella budgeten bör den hierarkiska trögheten och fokus på detaljer 

kunna flyttas mot värdeskapande och effekter i samhället vilket visats hos t ex UNOPS 

(United Nations Office for Project Services).  

7. Behov av att göra ”mer med mindre” och allokering av resurser utanför den offentliga 

sektorns direkta kontroll ökar behovet av att fokusera på resursoptimering (snålhet) och 

skalfördelar, där det är vanligt att stora leverantörer ges kontrakt. Här behöver vi 

snarare se på hur vi kan uppnå mer genom ”nudging” eller andra metoder för att locka 

fram förebyggande insatser i organisationen.  

Punkterna stämmer väl in med principer för Beyond Budgeting (se 3.4.3) men tvärt emot vad man 

förväntar sig har kritiken mot NPM bland annat varit att det är en människofientlig kultur, baserad 

på industriell verksamhetslogik som fått spridas genom hela den offentliga sektorn. Genom stor 

tilltro till system, mätningar och modeller för måluppfyllelse och ekonomiska rationalitet hindrar 

NPM tilltron till medarbetararen och dennes professionella bedömningsförmåga (Sörensen 2014). 

Av denna anledning har staten initierat en rad utredningar i den så kallade tillitsdelegationen och 

det pågår sedan länge en debatt under beteckningen ”Beyond New Public Management”. Dessa 

initiativ tar vi med oss in i vår ambition att utveckla finansieringsmodeller för förebyggande arbete.  

3.4.2. Beyond New Public Management 

Enligt tillitsdelegationens1 rapport (Tillitsbaserad styrning och ledning Ett ramverk) har det blivit allt 

tydligare att många verksamma i exempelvis vård, skola och omsorg istället för att fokusera på sitt 

kärnuppdrag i relation till medborgaren tvingas lägga en ansenlig del av sin arbetstid på arbete med 

rapportering, dokumentation och annan form av administration. På vissa håll märks en 

detaljstyrning och formalism som även försvårar samverkan. Detta leder till att framförallt brukare 

med komplexa behov inte alltid får den hjälp som de behöver. 

Två av de villkor som Tillitsdelegationen lyfter upp för tillitsbaserad styrning och ledning är: 

                                                                    

 

1
 Delegationen inrättades 2016 av regeringen för att främja idé- och verksamhetsutveckling inom kommunal 

verksamhet, omfattande hela styrkedjan.  
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1. Fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar 

för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv 

2. Bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 

brukare 

Exempel på vad det innebär i praktiken är att: 

 Städa i styrningen och rensa bland mål, indikatorer och regelverk. 

 Löpande kunskapsutveckling i frontlinjen – nära brukaren. 

 Involvera medarbetare i beslut på alla nivåer. 

 Flytta administrativt stöd och resurser närmare golvet, så att medarbetare kan ägna sig 

åt sina kärnuppgifter. 

 Bygg rännor över stuprören – belöna helhetstänkande (t ex resultat i andras budget). 

 Bygg in slack (tidsluckor) i planeringen, för att ge andrum åt verksamma i frontlinjen och 

skapa utrymme för relationsbyggande och innovationer. 

Som vi ser uppfyller många av punkterna de gemensamma nämnare som bygger NPM, vilket kan 

tolkas som att det är tillämpningen av NPM som är fel och inte själva modellen.  Några delar som 

utmanar NPM och som bör vara viktiga delar i ett förebyggande arbete är att ha ett helhetstänk, 

kunna bygga in eller skapa slack i en verksamhet och att skapa utrymme åt relationsbyggande och 

innovationer. Dessa tre delar tar vi med som viktig input i vårt modellskapande av 

finansieringsmodeller för förebyggande arbete.   

3.4.3. Beyond Budgeting 

Beyond Budgeting handlar om att se bortom budgetens ramar och begränsningar, bortom det som 

är känt. ”To go beyond” betyder i det här sammanhanget att se ekonomi- och verksamhetsstyrning 

som något mer än en finansiell process eller en metod för att organisera och fördela ansvar. Det 

handlar om behovet av att kunna fatta snabba och smarta beslut i en verksamhetsmiljö präglad av 

osäkerhet, eller snarare där förändring, osäkerhet eller oförutsägbarhet är ett normaltillstånd. 

De principer och metoder som Beyond Budgeting bygger på är i grunden enkla. Det handlar till 

exempel om relativa mål, rullande planering och prognostisering, samt om att beslut om 

resursallokering bör fattas vid behov (och inte långt tidigare eller senare). Att principerna är lätta att 

begripa innebär inte att det är en enkel process att lämna den traditionella budgeten bakom sig.  

En annan nyckel till en välfungerande organisation ligger i att delegera ansvar. Genom att frigöra 

medarbetare från budgetens toppstyrda, fasta kontrakt kommer även ansvar och beslutsfattande 

att kunna decentraliseras. Fortfarande krävs dock regelverk och en värdegrund som anger ramarna 
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för vad som är tillåtet att göra. Genom att ta bort den traditionella budgeten öppnar i bästa fall hela 

organisationen snabbt upp för ett mer strategiskt tänkande. Det handlar om att ge medarbetare ute 

i verksamheten mandat att fatta beslut för att snabbt ta tillvara på möjligheter och snabbt hantera 

hot. 

Delegering av beslut leder till att beslut kan fattas snabbare, i rätt tid, och att åtgärder kan vidtas 

oberoende av en årlig planeringscykel. Resurser kommer då inte att slösas bort på förhandlingsspel 

och chefernas möjlighet att agera blir mindre begränsad. En sådan styrmodell leder också till ökat 

samarbete mellan olika ansvarsområden eftersom alla vinner på att dela med sig av kunskap och 

stötta varandra på olika sätt. Den typen av internt samarbete leder till att organisationen som helhet 

kan utvecklas, vilket i dagens komplexa värld kan vara mer effektivt och värdefullt än att söka efter 

skalfördelar. 

Konceptet Beyond Budgeting flyttar fokus för en mängd ekonomi- och verksamhetsfrågor. Bland 

annat betraktar man medarbetare som tillgångar och inte som resurser. Organisationens 

värdegrund blir då ett viktigare styrinstrument än kostnad, och kvalitet blir nödvändigt i alla led. Ord 

som process, kund, värde, kunskap, lojalitet och tillit blir mer framträdande, medan ord som regler, 

procedurer, budget, avvikelser, följsamhet och kontroll hamnar i bakgrunden. Huvudfrågan för varje 

organisation handlar om hur de kan göra sin verksamhet framgångsrik och hur de kan få varje 

individ i organisationen att agera på ett sätt som alla vinner på. 

Delar av detta koncept tar vi med oss i vår ambition att skapa finansieringsmodeller för 

förebyggande arbete.  

3.4.4. Sociala investeringsfonder (utfallskontrakt) 

På kommunal nivå genomförs det aktiva förebyggande arbetet bland annat genom sociala 

investeringar. Sociala investeringar i sig är inte ett nytt fenomen. Skolan är ett bra exempel på en 

social investering som existerat under lång tid. Genom att ge barn och ungdomar utbildning ökar 

förutsättningarna för att de långsiktigt ska vara egenförsörjande, må väl och uppleva trygghet i sin 

livssituation.  

Men det är inte den typen av sociala investeringar vi avser när vi pratar om sociala 

investeringsfonder, utan snarare arbete med metodprövning (pröva befintliga metoder), 

metodutveckling (utveckla befintliga interna metoder) eller social innovation (skapa helt nya 

metoder) som sker i syfte att effektivisera det kommunala arbetet för en god välfärdsutveckling för 

medborgarna. Utgångspunkten för detta är att det är socialt och ekonomiskt mer effektivt att i ett 

tidigt snarare än senare skede allokera resurser till medborgare eller grupper av medborgare som 

riskerar att hamna i utsatthet som eventuellt leder till ett utanförskap. 
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Borås Stad började arbeta med sociala investeringar 2013 (kallas ej fond) utan sk återföringsmodell, 

dvs. projekten behövde inte återföra de medel som utbetalades, utan fokus har varit att arbeta med 

metoder, metodutveckling, innovation och lärande. Konsulter har gjort utvärderingar av samtliga 

projekt. Det sista projektet avslutas i december 2019. En handbok ”Att göra & lära samtidigt” är 

framtagen i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås. Förutom att boken beskriver 

sociala investeringar i sig, beskrivs olika komplexiteter med en innovativa läranderesa och dess 

hinder och möjligheter. Det viktigaste i ett sådant förändringsarbete är processarbetet, det är 

processerna som skapar frågor, tankearbete, verkan och motverkan och förståelse. Boken tar också 

upp problematiken som detta finansieringsmodellsprojekt försöker komma åt.  

Hösten 2015 etablerade Norrköpings kommun Sveriges första sociala utfallskontrakt. Norrköping 

arbetar med en återföringsmodell. Syftet med den investeringsfond de startat är att: 

 Hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos barn 

och unga i Norrköping. 

 På sikt minska den risken för långvarig arbetslöshet. 

 Metodutveckla kommunens verksamhet med fokus på nämndövergripande samverkan. 

 Fånga både mänskliga och ekonomiska vinster i att arbeta med tidiga och förebyggande 

insatser. 

 Skapa vinster för kommunen och den enskilda 

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre 

placeringar av barn och unga, minskade insatser från elevhälsan eller färre utredningar av 

skolpsykolog. För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb 

och egen försörjning.  

När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av 

investeringen, ska nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. 

Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala 

investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar 

kan göras. En del av överskottet ska också återbetalas till investerarna.  

Denna typ av finansieringsmodell har vi avgränsat oss bort från även om syftet delvis är detsamma – 

att utveckla modeller för förebyggande insatser.  

3.4.5. Delningsekonomi 

Ett nytt fenomen för att finansiera en verksamhet är delningsekonomin, som skulle kunna vara en 

väg till innovation även inom det sociala området eller för en kommun. Ofta tänker man på 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialainvesteringar.4.7cd67b291650724cccbdebff.html
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Collaborative consumption och företag som Uber, AirBnB, Bitcoin, Wikipedia, E-bay, Facebook, 

Linux. Organisationer som fått stor tillväxt och lönsamhet utan egna tillgångar.  

Strategin för dessa organisationer är ett agilt förhållningssätt som vi tar med oss in i projektet. Det 

handlar t ex om tre enkla regler för att nå utveckling:  

1. Gör medvetna steg eller förändringar mot ett angivet mål.  

2. Mät och utvärdera effekterna av de åtgärder eller förändringar som vidtagits  

3. Justera mål vid behov samt besluta om nästa steg och förändring 

Saker att jobba vidare med:  

1. Definierade gränser? 

2. Överensstämmelse mellan nyttjande och tillhandahållande av resurser anpassat till det 

lokala problemet 

3. System för kollektiva val – hur ska resursutnyttjandet och finansiering regleras? 

4. Övervakning och kontroll – open-book accounting? 

5. Sanktioner vid regelbrott? 

6. Mekanism för konfliktlösning? 

7. Organisering? 

Nästlade enheter (kluster) kräver anpassning och kontrakt 

3.4.6. Sharing cities 

Sharing cities har dykt upp under de senaste åren som ett uttryck för etableringen av 

delningsekonomi i stadsmiljöer runt om i världen där det gäller att se staden som ”underlättare” och 

inte genomförare. Staden kan dock agera ”boot strap” och ”nudge” för att påverka andra att vara 

med i ett förebyggande arbete.  

Vi har i detta delprojekt studerat t ex East Harlem BID (Business Improvement District) och funnit 

flera exempel på samverkan som liknat denna ansats. Vi har dock inte fördjupat oss i BID men ser 

det som en viktig inspiration för förebyggande stads- och samhällsplanering.  

3.5. Ansvar och förslag till avtal 

För att skapa samförstånd mellan olika aktörer krävs någon form av avtal. Avtalet ska reglera viktiga 

områden som någon gång kan påverkas av brister i ”systemet” och den/de som ansvarar för att 

realisera förebyggande arbete. Ett avtal ska underlätta planering, samverkan och uppföljning och 

vara ett stöd i genomförandet mot att arbeta förebyggande, genom att: 
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 dokumentera det initierade initiativet 

 sammanfatta vilka aktiviteter som bör göras för att uppnå målen och därmed säkra 

realiseringen av de förväntade nyttorna med förebyggande arbete 

 tydliggöra vem som är ansvarig för initiativ och varje aktivitet – förebyggande och 

eftersläckning 

 ange hur och när dessa aktiviteter bör genomföras och alternativkostnaden för att inte 

göra dem 

 redogöra för vilka beroenden det finns mellan intressenter och förebyggande aktiviteter 

– alternativt eftersläckning 

 beskriva hur initiativet kring det förebyggande arbetet ska återkopplas och när 

Ett utkast till sådant avtal finns i bilaga 1.  

4. Modell – klusterorganisering och -finansiering 

4.1. Klusterorganisering 

Ett kluster definieras som geografiskt nära grupper av sammankopplade företag, leverantörer, 

serviceproducenter och institutioner som är knutna till råvaror, produkter eller tjänster. Ett klusters 

sammansättning är avgörande för såväl ett företags som en kommuns konkurrenskraft, eftersom 

klustret förbättrar produktivitet och flexibilitet, stöder innovation och bidrar till nya företag. Nu 

pratar vi ju inte om industriella kluster men vi kan prata analogt som Michael Porter gör när han 

definierar vad som är avgörande för nationers konkurrenskraft2. 

4.2. Förebyggande finansiering i kluster 

Ett sätt att arbeta med förebyggande finansiering är att se bortom den traditionella 

ekonomistyrningen baserad på årlig budget. Klusterfinansiering innebär att olika intressenter 

(grupper) är med och beslutar kring hur alla eller en del av de finansiella resurserna ska allokeras.  

Genom att involvera alla intressenter som är med i en ”värde-/förlustkedja” – t ex för att nå bra 

resultat i skolan eller reducera halkolyckor förväntas alla finansiärer få fördelar med diversifiering. 

Kommunen får reducerade kostnader för leverans av sina tjänster och industri, medborgare eller 

andra får reducerade efterhandskostnader som delvis kan uppstå av bristande finansierings-

möjligheter i ett tidigare skede.  

                                                                    

 

2
 Porter, M. (19xx) Competitive advantage of countries, external economies of scale.  
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Det finns i princip tre sätt att bygga upp finansieringsstrukturerna i ett kluster 

1. Baslinjestöd, som omfattar offentlig (sam-)finansiering på regional och nationell nivå. Ofta ges 

baslinjestödet i form av en traditionell budget och värde skapas i en hierarkisk linjeorganisation med 

t.ex. ansvar för skola eller mark/fastighet. I vissa fall finns samfinansiering i form av större ”paket” 

eller statsstöd till en kommun där kommunens egna resurser inte antas räcka till av olika skäl. Det 

kan vara förändringar i lagar och regler eller kommunens geografiska eller demografiska 

utmaningar.  

2. Medlemskapsfinansiering genom medlemsavgifter eller avgiftsbaserade tjänster. Ett kluster som 

är medlemsfinansierat har oftast ett gemensamt högre mål eller syfte och den gemensamma 

finansieringen ska skapa mervärde kring t ex kunskapsutveckling, öppen innovation, nätverkande 

rådgivning och certifieringar. Den gemensamma nyttan tillfaller medlemmarna.  

3. Strategiska projekt som ofta är representerade av större nationella projekt eller EU-projekt i olika 

program. Dessa projekt kan ibland vara samfinansierade mellan offentliga och privata 

organisationer, men strategiska projekt kan även drivas helt ideellt. Ett strategiskt projekt består 

ofta av tjänster av strategisk relevans, som berör komplexa sektorsövergripande initiativ eller 

regionala, nationella eller internationella utvecklingsprojekt.  

Oavsett finansieringsmodell krävs någon form av organisation av klusterorganisationen. En 

organisation som kan initiera och driva projekt men även övertyga och vinna förtroende för de 

deltagande intressenterna. Att etablera en sådan finansieringsmodell, med organisation och process 

är uppenbart enklare om kvaliteten av modellen har bevisats. 

Frågan är hur ett kluster kan säkra optimal finansiering för ett givet ändamål. 

4.3. Konceptet ”Månadsmiljonen” 

Ovan beskrivning från Norrköping sociala investeringsfonder och sociala utfallskontrakt skulle 

kunna användas som benchmark och grund för en utvecklad affärsmodell. I den första finns en 

återföringsmodell inbyggd där kravet på att belägga besparing eller nytta. Denna fungerar 

bristfälligt beroende på frågeställning och mätning. I den andra så involveras aktörer utifrån ett 

gemensamt och där ”hur” är den centrala frågan. 

I månadsmiljonen är tanken att en för ämnena utvald referensgrupp skulle initiera ett 

brainstormforum där ”alla” fick komma med idéer till förbättringar som skall leda till det önskade 

läget för de två utvalda perspektiven: 
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1. Markvärme för gångtrafikanter, cykelvägar och idrottsplatser i syfte att minska fallolyckor 

och möjliggöra för aktivitet utomhus 

2. Höja barn- och ungas resultat i skolan 

En önskad målbild för de två perspektiven bör utvecklas. 

För att erhålla önskvärd dynamik till den modell som skall prövas är det av vikt att gruppen är 

sammansatt så att den redan i sin linda förorsakar störningar i det offentliga systemet. Dvs gruppens 

medlemmar bör innehålla deltagare som har en koppling till entreprenörklustret som finns i Borås 

och som inte är belastade av det politiska spelets detaljer.  

Utbytet med andra aktörer är viktig utifrån ”hur” perspektivet. 

”Vår idé är att privata och idéburna intressen bör bidra till och få betalt när de levererar bättre 

mänskliga utfall och samhällsekonomiska resultat. Detta kan bara den med synnerligen stora 

ideologiska skygglappar tycka illa om. Fler kommuner och regioner borde beställa lösningar för 

sociala problem och betala för resultat. Låt oss göra det tillsammans.” 3 

4.4. Andra modeller presenterade för Sjöbos och 

Innovationsplattformens styrgrupp i Borås Stad 

Följande modeller har identifierats som möjliga att utgå från för att arbeta förebyggande. Hur 

finansieringen ser ut i de olika modellerna varierat men det finns ett antal gemensamma nämnare. 

Tre av modellerna beskrivs översiktligt.  

 

 Sjöbos allokering av resurser till skola  

 UNOPS allokering av resurser till projekt 

 Opportunity Day, ny affärsmodell för kompetensförsörjning 

 Ökad tillgänglighet ungdomsgårdar Kungälv  

 Mathivation, ny affärsmodell för matteinlärning 

 Anställning av boende i MKB, Viktoria Park och andra 

 24 h, affärsmodell för trygghet i bostadsområde 

 Tillitsdelegationens arbete 

 Buurtzorg självorganisering som ny styrmodell 

                                                                    

 

3
 Ur ett debattinlägg i Dagens samhälle januari 2017 Lars Stjernkvist, kso (s) i Norrköpings kommun och 

Laurent Leksell, entreprenör och grundare av Elekta AB och Leksell Social Ventures AB. 
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Opportunity Day (OD) är en modell med kompetensförsörjning som motiv. Det är ett privat initiativ 

som bjuder in näringslivet för att hitta kompetens bland utrikes födda och med en 

matchningsprocess som gör skillnad. OD Fokuserar på möjligheterna och vinsterna med en 

fungerande integration. När fler resurser kommer till användning gynnar det både individer, 

samhälle och företag. Samhällets aktörer möts och forumet är öppet för alla som vill se och bidra till 

förändringen. 

Mathivation är en modell med fler matematiker som motiv. Mathivation grundades av studenter på 

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (intize.org) och har på kort tid gjort avtryck i 

många delar av världen däribland Norge och Filippinerna. Stena Fastigheter har sett hur Mathivation 

lyckats skapa ett intresse för matematik ur ungdomars egna engagemang. Teknisk och matematisk 

kompetens är viktig för vår framgång på marknaden, säger Gunilla Nilsson, vd, SKF Sverige AB. För 

att bli en bra kodare krävs matematik, tillsammans med Ericsson bygger vi en bro mellan 

matematiken och kodning. Mathivation finansieras av industrin och har varit en framgång som 

numera drivs av Västsvenska Handelskammarens organisation.  

24 h är en modell med ökad trygghet som motiv. I de flesta bostadsområden befinner sig olika 

människor med olika motiv under alla dygnets timmar. Boende, fastighetsskötare, lokalvårdare, 

socialen, tidningsbud, taxi, brevbärare, städ, vaktbolag, etc. Under dagtid, kväll, natt och morgon. 

Genom att medvetengöra alla som rör sig i ett bostadsområde under 24 timmar hittar vi 

sammanhang och gemensamma frågeställningar som man kan dela och stödja. 

Vi har identifierat fem kännetecken som är gemensamma för modellerna och som har redovisats. 

Dessa kännetecken behöver beskrivas noggrannare och som exempel adderas till bilaga 1 – ett 

utkast till samverkanskontrakt 

1. Motiv 

2. Struktur 

3. Process 

4. Involvering  

5. Samverkan 

 

5. Progress, måluppfyllelse, tidplan och bidrag 

5.1. Progress från startrapporten 

Vi har planerat projektet och levererat ett projektdirektiv 
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Vi har läst in oss på material och genomfört annan informationsinhämtning 

Vi har haft två workshopar enligt plan och deltagit i ett möte på RISE med olika intressenter 

Vi har börjat skissa på en modell utifrån idéer om intern styrning som tagit sitt avstamp i traditionell 

budgetstyrning, New Public Management och nytankande arbete från tillitsdelegationen, Beyond 

Budgeting Round Table, samt arbete för att bygga delningsekonomi och sharing cities.  

Arbetet har genererat input i en ansökan på RISE för att etablera ett kunskapscentrum för 

effektmätning och -styrning av hållbar stads- och samhällsutveckling. Ansökan har beviljats och 

arbetet kommer fortgå i cirka 2,5 år (2019-2021). 

 

5.2. Måluppfyllelse och tidplan 

 

Fas Resultat Måluppfyllelse Kommentar 

Planeringsfas Beskrivning av nuläge och 

rekommenderat önskat 

läge, samt en preliminär 

omfattning för 

finansieringsmodell. 

100 % Styrande 

dokument klart 

1 februari 2018.  

Analysfas Förslag 

finansieringsmodeller för 

förebyggande arbete 

80 % Två workshopar 

genomförda. 

Arbete återstår 

för att förfina 

modellen utifrån 

de modeller vi 

hittills studerat, 

samt också 

praktisera. 

Markvärme har 

vi lyckats 

kommit fram i, i 

den utsträckning 

vi hoppats. Ett 

visionsarbete 
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från Borås 

Energi och Miljö 

finns framtaget, 

men är svår att 

realisera just 

pga. av 

svårigheterna 

med 

finansierings-

arbetet. 

Förebyggande i 

skolan finns 

exempel. 

Projekttiden (ett 

år) för alla 

kontakter vi 

önskade skapa, 

har ej varit 

tillräcklig.  

Rapport och 

presentationsfas 

Slutrapport med förslag 

på finansieringsmodeller 

för förebyggande arbete 

100 % En ny ansökan 

för 

implementering 

och förfining av 

modell har 

skickats in och 

godkänts av 

Vinnova.  

 

 

5.3. Bidrag till effekter 

Mer sammanhållen kunskap i ämnet. Initiering av nytt skolprojekt. Ny ansökan till Vinnova.  
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5.4. Förslag på fortsatt arbete 

Utveckling av koncepten klusterfinansiering och klusterorganisering samt tillämpning i praktiken 

enligt ansökan som beviljats av Vinnova och projektleds av RISE för perioden december 2018-juni 

2021.  
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Bilaga 1 - Utkast till kontrakt – förebyggande samverkan 

Dokumentets syfte 

Dokumentet syftar till att skapa samförstånd mellan olika aktörer. De som någon gång påverkas av 

brister i ”systemet” och den/de som ansvarar för att realisera förebyggande arbete. Dokumentet ska 

underlätta planering, samverkan och uppföljning och vara ett stöd i genomförandet mot att arbeta 

förebyggande, genom att: 

 dokumentera det initierade initiativet 

 sammanfatta vilka aktiviteter som bör göras för att uppnå målen och därmed säkra 

realiseringen av de förväntade nyttorna med förebyggande arbete 

 tydliggöra vem som är ansvarig för initiativ och varje aktivitet – förebyggande och 

eftersläckning 

 ange hur och när dessa aktiviteter bör genomföras och alternativkostnaden för att inte göra 

dem 

 redogöra för vilka beroenden det finns mellan intressenter och förebyggande aktiviteter – 

alternativt eftersläckning 

 beskriva hur initiativet kring det förebyggande arbetet ska återkopplas och när  
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Identifierade problem och förebyggande insatser 

Identifierat problem (hinder) och kostnad 

Problemets 

benämning 

Vilket mål hindras av 

problemet  

Hos vilken/vilka intressenter 

uppstår problemet och när 

 

Hos vilken intressent finns 

möjlighet att arbeta 

förebyggande 

    

    

    

 

Förebyggande insatser 

Förebyggande 

arbetets 

benämning 

Vilket mål bidrar 

förebyggande arbetet till 

Hos vilken intressent 

förväntas nytta uppstå och 

när i tid 

 

Hos vilken intressent finns 

kostnad och problem idag 
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Plan (kontrakt) för förebyggande arbete 

Förebyggande arbete #1 

Benämning  

Namn  

Beskrivning  

Kategori (sätt kryss)  Ekonomiskt  Kvalitativt 

Vilken intressent får 

nyttan av det 

förebyggande arbetet 

 

Vilken intressent är 

ansvarig för 

förebyggande arbetet  

 

Under vilken period 

ska förebyggande 

arbete pågå 

 

Mätning 
 

Beskrivning av 

kostnad för 

eftersläckning 

 

Beskrivning av nytta 

med förebyggande 

arbete 

 

Utgångsläge Skattad kostnad nu  

Nollmätningsvärde  

Mätningsdatum  

Mätintervaller  

Mätmetod  

Mät- och uppföljnings-

ansvarig 

 

Beroenden 

 

 

 

Hinder 
Hinder Åtgärd Ansvarig Klart till 

    

    

    

 

 

 


