PRAKTIKPLATS
EKONOM: STYRANDE MÅTT OCH SROI FÖR SOCIALA INVESTERINGAR
VERKSAMHET
Utvecklingsavdelningen på Ale Kommun är en driven enhet med hållbarhetsproffs som arbetar med
många nya och intressanta metoder för att utveckla Ale Kommun. Ale kommun arbetar för att styra
och leda mot hållbarhet genom att fokusera på de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk
ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.
UPPGIFT
År 2018 planerar Ale kommun att börja arbeta systematiskt med sociala investeringar. Inför detta har
kommunen under 2016 och 2017 drivit ett arbete för att ta fram styrande mått för social hållbarhet i
kommunen. Syftet med arbetet är att bättre förstå effektiviteten i olika typer av sociala insatser fr. a.
rörande barn, unga och familj. Både preventionsnivå, alltså när i tid insatsen sätts in, insatsens
karaktär, samt sociala och ekonomiska effekter ska analyseras. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i
FN:s 17 globala hållbarhetsmål, de nationella folkhälsomålen samt kommunens egna strategiska mål.
Hittills har projektet kartlagt vilka behov som finns rörande kommunens sociala arbete. Därefter har
befintliga insatser inventerats, och en analys har gjort kring hur väl dessa insatser möter behoven.
Den tredje och avslutande delen i arbetet är att göra en kostnadsanalys kring kommunens befintliga
insatser.
Nu har du chans att delta i detta spännande utvecklingsarbete i den sociala hållbarhetens framkant.
Var ligger kostnaderna idag och hur stor är den sociala nyttan relativt investeringen för olika
åtgärder? Ditt arbete blir en direkt input till kommunens fortsatta arbete med att bygga ett system
för utvärdering, uppföljning samt sociala och ekonomiska beräkningar av sociala insatser i kommunen.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper

Praktikplatsen är lämplig för dig som läser nationalekonomi, hälsoekonomi eller dyl. på avancerad
nivå.
Omfattning
Minst halv termin, helst hel termin. Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen
(kontorstid).
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till praktik@miljobron.se Skriv tydligt i mailet vilken
praktik det är du söker, ange även om du är intresserad av någon av våra andra praktikplatser.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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