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Rutin för strategiska utvecklingsmedel 
 

Syfte 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. 

Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras 

under respektive år som det strategiska bidraget är beslutat för, då de 

strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 

Målsättning 

Projekt som finansieras med medel från de strategiska utvecklingsmedlen 

ska ha som målsättning att bidra till att uppnå kommunens fyra 

övergripande mål.  

Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts: 

• Projektansökan får ej överstiga 1 miljon kronor. 

• Medlen får inte användas till investeringar. Gränsen för vad som räknas 

som investering i Falköpings kommun är en livslängd på minst 5 år och 

en beloppsgräns på 1 prisbasbelopp (47 600 kr).   

• Nämnderna kan ansöka om projektmedel för fler år förutsatt att 

budgetmedel öronmärks för de ansökta projektmedlen till respektive år. 

Eventuella kvarvarande medel kan inte omföras till kommande år även 

om det finns beslut på att projektet fortsätter över kommande år. Berörd 

nämnd får då skicka in kompletteringsansökan, vilken behandlas som en 

vanlig projektansökan om strategiska utvecklingsmedel. 

Tidsplan 

Projektansökan från nämnd ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 

31 januari för respektive år, dock gärna i samband med nämndens 

verksamhetsplan för respektive år. Kommunstyrelsen kommer att besluta 

om strategiska utvecklingsbidrag i mars månad för respektive år. 

Vid eventuella kvarvarande medel för respektive år, kan nämnderna löpande 

skicka in ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. Dock behöver 
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fortfarande projekten genomföras under det beslutade året, medlen kan inte 

omföras till kommande budgetår. 

Samarbetsprojekt 

Projekt, som finansieras med medel från de strategiska utvecklingsmedlen, 

prioriteras utifrån samarbete med en eller flera nämnder/förvaltningar eller 

aktörer inom civilsamhället. Detta för att kunna uppnå ett så brett utfall som 

möjligt. 

Projektansökan 

Nämnderna i Falköpings kommun kan ansöka om medel från den centrala 

potten för strategiska utvecklingsmedel. Projektansökan skickas till 

kommunstyrelsen (kskansli@falkoping.se) och ärendet bereds av 

ordförandegruppen. Därefter lyfts projektansökningarna som ett ärende till 

kommunstyrelsen, slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen. 

Följande uppgifter ska framgå i ansökan. 

1. Namn på projektet, bakgrund, syfte, målsättning samt hur projektet 

arbetar för kommunens övergripande mål 

2. Beskrivning av projektets innehåll och tidplan 

3. Beskrivning av metod för projektet 

4. Beskrivning av målgruppen för projektet 

5. Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 

6. Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller 

forskning 

7. Beskrivning av vilka verksamheter i Falköpings kommun och andra 

aktörer som är delaktiga i projektet 

8. Beskrivning av vilka effekter projektet förväntas ge 

9. Beskrivning av hur projektet ska följas upp och hur projektets effekter 

ska mätas 

10. Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet 

om det faller väl ut.  

Projektansökan görs i framtagen mall för ”ansökan om strategiska 

utvecklingsmedel”. 
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Finansiering av projekt – omföring av driftsbudget 

Efter beslut av Kommunstyrelsen kommer omfördelning av budget göras 

från centrala medel till nämnd som blivit beviljad projektmedel.  

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret till Kommunstyrelsen att 

omfördela budgetmedel från central post för strategiska utvecklingsbidrag 

till nämnderna. 

Uppföljning 

Vid projekttidens slut ska projektet redovisas för kommunstyrelsen.   


