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Vad handlar det om? 

• Perspektivskifte: samhällets insatser för personer i behov av stöd 
bör ses som en investering, inte en utgiftspost 
 

• Hälsoklyftor kan minskas 
 

• Över 50 kommuner och landsting/regioner har tillsammans 
reserverat minst 1,3 miljarder 
 

• Planering och diskussioner i ytterligare 87 organisationer 
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Vad är en social investering? 
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En avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbete förväntas ge  
bättre utfall för insatsens målgrupp, och samtidigt leder till minskade  
samhällsekonomiska kostnader på sikt 

 
 
Syftet i Uppsala kommun är att stärka det förebyggande  
arbetet, med särskilt fokus på barn och unga,  
för att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt  
Uppsala med goda levnadsvillkor för invånarna 
 



Krav på satsningar 

• Bygga på evidens eller beprövad erfarenhet 
• Förhålla sig till ordinarie arbete 
• Ge hög social effekt per krona 
• Vara lönsamma på både kort och lång sikt 
• Möjliga att implementera i ordinarie verksamhet 
• Bidra med ökad kunskap i organisationen 
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Första satsningen: Supported Education 
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• Personer med psykiska funktionsnedsättningar… 
• har mindre möjligheter att ta del av utbildningssystemet och etablera sig på 

arbetsmarknaden 
• har lägst sysselsättningsgrad av samtliga grupper med funktionsnedsättning  
• får i högre utsträckning sin försörjning genom sjukförsäkringssystemet och 

försörjningsstöd 

 
• Genom att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning finns stora 

sociala, hälsorelaterade och ekonomiska vinster för både individ och samhälle 



Syfte och effektmål 

• Syftet är att stödja personer mellan 18-35 med psykisk funktionsnedsättning 
att påbörja eller återvända till studier 

• På lång sikt är syftet att stödja målgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden 

 
• Huvudmålet: 60 % av deltagarna ska ha påbörjat eller slutfört studier efter 2 

år 
• Övriga målsättningar 

• Förbättrad känsla av sammanhang och psykiskt välbefinnande 
• Deltagarna har eller söker arbete på reguljär arbetsmarknad 
• Minskat behov av försörjningsstöd 
• Minskat behov av annat bistånd  
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Övriga målsättningar- Dessa är satta på kort (2 år), medellång (2-5 år) och lång sikt (6 eller fler år) och andelen deltagare som uppnår dessa mål ökar successivt. Se projektplan för andelar.



Hur ska vi jobba? 

Kombination av Supported Education och Individual Placement and Support 
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Supported Education 
Bygger på idén att behandling och träning sker 
med samhället som bas 
 
Mål: stödja personer med psykisk 
ohälsa/funktions-nedsättning i studier så de likt 
alla medborgare får tillgång till 
utbildningssystemet. 
 
Har tre grundprinciper: 
• Tonvikt: utveckling av förmågor och erbjuda 

en hjälpande relation 
• Klientcentrerat förhållningssätt 
• Personer förändras och utvecklas genom att 

lära i sociala situationer 

Individual Placement and Support 
Metod för arbetsrehabilitering av personer med 
psykiska funktionsnedsättningar 
 
Framgångsrik metod som rekommenderas av 
Socialstyrelsen till personer med schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd 
 
Erbjuds till personer med psykisk 
funktionsnedsättning av kommunen sedan 
tidigare, med fokus på arbetsmarknad 



Aktiviteter 

• Satsningen pågår under två år med start 2017 
 

• Uppstartsfas: rekrytering, utbildning, iordningställande av lokal och material, 
webbsida m.m. 

• Genomförandefas 
• Inskrivning 
• Kartläggning 
• Aktivitet 

 
• Allt stöd utgår från individens behov och önskemål och anpassas därefter 
• Stödet upphör endast om deltagaren själv vill – ingen sluttid för insatsen 
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Inskrivning: Informationsmöte som leder till inskrivning om deltagaren önskarKartläggning: Baseras helt på deltagarens preferenser. Kompetens och behörighet, deltagarens motivation och vilja, vägledningsstöd, stöd i ansökningarAktivitet: Deltagaren utformar studieplan tillsammans med studiecoachen. Aktivt sökande, besök och telefonsamtal med utbildningar, stöd i studier 



Ekonomiska effekter 

• Inträder mellan år 2-5 
• Baseras på forskning, tillgänglig kommunal data och medarbetares uppskattningar 
• Jämförs med ett ”do nothing-alternativ” 
• Minskat behov av kommunala insatser 

• Försörjningsstöd (AMN) 
• Arbetsmarknadsåtgärder (AMN) 
• Boendestöd (OMN) 
• Daglig verksamhet (OMN) 

• Minskade statliga kostnader för t.ex. 
• Sjuk/aktivitetsersättning 
• Sjukpenning/rehabersättning 
• Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd 
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Frågor? 
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