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Hallstahammars sociala investeringsfond 

 

 

 Fonden - 4 miljoner 

 

 Delpost under fritt eget kapital- benämnt Social investeringsfond 

 

 Återföring grundprincipen 

 

 Utbildning och inspiration – Ingvar har föreläst och utbildat oss 

 

 

 



Hallstahammars sociala investeringsfond 

 

 I dagsläget en investering men ytterligare en på G 

 

 Jobbsatsningen (2,5 milj. ) och missbrukssatsningen (1,5 milj.)  

 

 Resultatfångsten viktig- individnivå-ingen ramjustering/påfyllnad 

 

 

 

 



Jobbsatsningen- rakt över disk 

 Inspiration från Norrköping m.fl. 

 

 Vi ville att det skulle vara enkelt att redovisa effekter 

 

 Grunden inte unika alls men tydlig, anställa under 12 mån, arbete + studier –

rusta för framtiden genom ett aktivt individuellt agerande. 

 

 Vi anställde ny kompetens- om man ska få ut folk i arbete kan det sociala 

behöva kompletteras…. 

 

 Vi gjorde noggranna kalkyler- brytpunkter söktes….. 



Lite om våra kalkyler 

 Ambitionen att minst 65 personer skulle deltaga i detta, om ekonomin medgav- 

ännu fler (vilka var individerna- stödet från AF- sociala investeringsmedel, 

Försörjningsstöd)  

 

 Summariskt räknade vi fram att efter två år behöver endast 14 personer brutit sitt 

försörjningsstödsberoende för att fonden ska kunna återställas.  

 

 Ex 1  

Personen har försörjningsstöd   Avlönat arbete ökar 

skatteintäkterna       minskar inkomstutjämningen, men 

samhällsekonomiskt lönar sig detta. Beräknad effekt år 1 + 64 tkr, år 2 + 112 tkr= 

+ 178 tkr i princip återbetalt direkt, ”handlån” behövs under 1 år.  

 

 

 

 



Lite om våra kalkyler 

Ex 2 inget stöd från AF 

Sammantaget utan bidrag år 1 och 2 – kvarstående kostnad 76 tkr 

 

År 1 - 300 tkr (lön)- -112 (108 tkr försörjningsstöd + 4 tkr 

inkomstutjämningen)=112 tkr 

 

År 2 vinst 112 tkr  

 

 



Hur går det då så här långt? 

 Målet var drygt 20 st. 

 

 Brytpunkten 14 stycken 

 

 Efter drygt 3 mån 12 i mål…. 

 

 Alla i t.v. arbete, heltidsstudier – alla har haft försörjningsstöd 

 

 Flera språksvaga men med hög arbetskapacitet 

 

 Lågt hängande frukter men ändå… 

 

 Arbetslinjen kräver rätt kompetens…….. 



Nästa investering………… 

PÅ G men inga beslut…… 



Missbrukssatsningen 

 Kostnaderna för missbruk är enorma för samhället.  

 

 I dag är runt 500 000 personer beroende av alkohol, läkemedel, 

narkotika eller dopningspreparat. Flertalet, mer än tre av fyra, som 

missbrukar är socialt etablerade med jobb, familj och bostad. 

 

  Det tunga missbruket har ökat med 20 procent på tio år. 

 



Missbrukssatsningen 

Kostnaderna för missbruk finns snart sagt överallt i samhället (några exempel);  

 i hälso- och sjukvården (landstinget),  

  i socialtjänstens kostnader för akutboende, försörjningsstöd och kostnader för 

barn och partners som far illa (kommunerna),  

 kostnader för barn med problem i skolan och förskolan pga. av att föräldrar 

missbrukar (kommunerna),  

 i kostnader för kriminalvård och polisinsatser (staten),  

 i kostnader för alla de privatpersoner som drabbas av inbrott (som görs för att 

finansiera missbruk),  

 mm 

 



Välfärdskostnader 

enligt Ingvar… 

Narkoman (en person) 

 

 

1 år en person- 1 652 761 kr 

 

 

5 år en person- 7 652 109 kr 

 

 

30 år en person- 29 722 778 kr 

 

 



Kommunens kostnader 

Kommunens kostnader 

 

1 år en person- 258 979 kr 

 

 

5 år en person- 1 199 047 kr 

 

 

30 år en person-  4 657 409 kr 



Vad behövs för att lyckas? 

 Motivation 

 Aktivitet 

 Boende  

 

Sysselsättning + samordning 1,5 milj. 

 

10 deltagare 

 

2 behöver lyckas…… för att kommunen ska ”kunna räkna hem” investeringen – 

de stora vinsterna görs utanför kommunen.  

 

 



Tack för mig!!!! 

 


