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Socioekonomiska effekter 

av Finsam
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Kostnader för direkt ersättning
• Kostnad för bidragsutbetalning per månad varierar beroende 

på ålder o vilken huvudman som utbetalar ersättningen. 
Exempel på utbetalningsnivåer ligger exempelvis på   6 700 
kr/mån för aktivitetsstöd, 7 500 kr/ mån försörjningsstöd,  till 
12 800 kr/ månad för sjukpenning vilket innebär att ett 
medelvärde 10 000 kr.  Till dessa utbetalningar är ofta vanligt 
förekommande att andra ersättningar tillkommer såsom 
bostadsbidrag, kostnad för mediciner eller besöksfrekvens hos 
handläggare eller läkare etc. Nyckeltal för denna typen av 
kostnad ligger mellan 500 kr – 1500 kr/ besök o tillfälle. För 
att förenkla beräkningen har snittkostnaden/utbetalning per 
månad o deltagare satts till 10 500 kr.
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Beräkning av kostnader 

avslutade deltagare i SoF Gbg 

Centrum 2018

2 730 000 per månad

32 760 000 per år

136 500 000

4,2 år (50 

mån)

För de 260 deltagare som avslutats under året skulle detta innebära en kostnad på
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Deltagare som avslutats till 

arbete
Vinst

• Under året har 37 deltagare avslutats till arbete. Om antagandet görs 
att dessa fått en ingångslön på 19 000 kr / månad och om 
kommunala skattesatsen är 30 % innebär detta att samhället får en 
direkt återbetalning på dessa skatteintäkter. Då verksamheterna har 
löpande intag under året beräknas beloppet på helårsbasis, vilket blir 
jämförbart mot budget.

• Grundlön 19 000 * 30 % = 5 700 kr/ deltagare o månad.

• 37 deltagare (19 000 *30%*37) * 12 = 2 530 800 kr/år. Om man så 
vill kan detta uttryckas som att samhället gör en vinst.



5

Minskade utbetalningar för avslutade 

deltagare till arbete/utbildning
Besparing

• Om man ser på totala antalet som avslutas mot arbete och studier är 
det totala antalet 63 deltagare. För samtliga dessa sker en minskad 
utbetalning. Enligt tidigare nyckeltal används 10 500 kr / månad. 
Detta innebär i förbundets verksamhet att den direkta besparingen 
blir 7 938 000 kr/ år.

• Totalt blir detta 10 468 800 kr i minskade kostnader inklusive 
skatteintäkter.

• Då förbundets tilldelning är 12 444 000 kr innebär detta att break 
even nås år 2 (efter ca: 2,5 månader)
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Bidrag till kvalitetshöjning
Investering

• Många av deltagarna som avslutas har tidigare haft 
handlingsplaner som av olika orsaker ej nått avsedd effekt. De 
deltagare som avslutas till fortsatt rehabilitering gör detta med 
välförankrade handlingsplaner vilket innebär att det skulle 
kunna ses som en investering i syfte att nå bättre effekt för 
deltagaren att komma vidare i sin situation. 


