
NÖDINGE. I över 30 år 
har Ingvar Nilsson fors-
kat i utanförsekonomi.

Vad kostar det sam-
hället när en individ 
faller ur ramen?

– En exakt prislapp 
är svår att sätta, men 
vår forskning visar att 
det är mer lönsamt 
att satsa på förebyg-
gande arbete än reha-
bilitering, säger han 
bestämt.

Nationalekonomerna Ingvar 
Nilsson och Anders Wade-
skog har i över trettio års tid 
intresserat sig för margina-
liserings- och utanförskaps-
ekonomi.

– Vad kostar det att inte 
göra något och hur stor blir 
prislappen för en individ som 
aldrig kommer in i samhället? 
Vi har gjort en ytterst nog-
grann kartläggning, där vi har 
tagit hänsyn till produktions-
bortfall, uteblivna skattein-
täkter, rehabiliteringskostna-
der, återfall, olika former av 
boende med mera. Siffrorna 
väcker förvåning, men vid en 
närmare granskning är det få 
som ifrågasätter dem. Vad vi 
kan konstatera är att förebyg-
gande arbete alltid lönar sig 
och att kostnaderna för den 
offentliga sektorn minskar ra-
dikalt ju förr vi kan sätta in 
resurser och hjälpa de indi-
vider som behöver det, säger 

Ingvar Nilsson som föreläs-
te för personal i Ale och dess 
kranskommuner.

Hans budskap till såväl po-
litiker som ledande tjänste-
män är att börja tänka lång-
siktigt.

Låt det kosta
– Låt det förebyggande ar-
betet få kosta. Det är en be-
sparing på sikt. För varje ung 
människa som får ett livs-
långt utanförskap har vi en  
samhällskostnad på ca 10-15 
miljoner kronor, lågt räknat, 
säger Ingvar Nilsson men på-
minner sedan om långsiktig-
hetens komplexa lydelse.

– I stort sett alla inser 
att beslut som har långsik-
tiga effekter också bör be-
traktas med denna utgångs-
punkt då man tar beslutet. 

Men i den kommunala verk-
ligheten finns budgetåret och 
det kommunala balanskravet 
som starkt styrande faktorer, 
vilket gör att vi måste föränd-
ra vårt synsätt.

Ingvar Nilsson föreläser 
i hela landet för kommuner 
och landsting i hopp om att 
skapa ett nytt förhållningssätt 
för att på så vis nå en socio-
ekonomisk vinst.

– Jag bedömer att nyfiken 
och entusiasmen att fortsät-
ta titta på hur vi kan föränd-
ra vårt arbete med barn som 
far illa är stor i Ale, sa en nöjd 
Birgitta Augustsson, SSPF-
samordnare i Ale.
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STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Insamlingen till Europas fattigaste barn gav 78 366:-

Tack ska ni ha, vi gjorde det igen!
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Betydande bidrag har givits av:

Mötesplats Ungdom

THE 
CLOUD

Det gör det möjligt för Budesti kommun i Moldavien att fortsätta 
sitt sociala arbete med att hjälpa de 100 fattigaste barnen i sommar!

Utan vårt stöd hade det inte varit möjligt.

Hyresgästföreningen Gården i Nödinge Nolskolan med partners

Förebyggande 
arbete lönar sig

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Forskare Ingvar Nilsson.

Öppettider:
Vardag 8-20 
lördag 9-19
söndag 9-18
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