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Slutrapport BAS 2017
Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningens beroende- och
vuxenenhet har tilldelats medel från den sociala investeringsfonden för att
utveckla samarbetet och koordinationen kring de personer som är aktuella
inom båda organisationerna. Syftet med den sociala investeringsfonden är att
finansiera nya metoder och arbetssätt att arbeta med förebyggande arbete för
att bryta negativa trender och därigenom minska kommunens kostnader för
tänkt målgrupp.
Den förväntade effekten är att ett samarbete mellan förvaltningarna ska leda
till att fler arbetslösa trelleborgare med beroendeproblematik ska komma ut i
arbete och därmed kunna bryta det utanförskap som beroendeproblematik
innebär. Det är alltså så att man kan ge god service åt medborgare som far illa,
på samma gång som det är en god långsiktig investering för kommunen.

Verksamhet
Det dagliga arbetet inom projektet har fortsatt efter den modell som satts
under 2016. Strukturer för inflöde av deltagare via beroendeenheten har
implementerats, på samma gång som ytterligare samordning inom
arbetsmarknadsförvaltningens arbete med arbetsgivare har kommit
projektets deltagare tillgodo.
Under 2017 har projekt BAS, förutom att fortsätta det goda arbetet inom den
dagliga verksamheten, fokuserat på att arbeta fram en modell för att
implementera projektet utan extra medel. Det primära har varit att identifiera
de framgångsfaktorer projektet haft och se inom vilka strukturer – både inom
samverkan och inom respektive förvaltning – de kan fortsätta utan tillskjutna
medel. Det bör tydliggöras att detta är kunskap som inte var tillgänglig innan
projektets start, utan snarare är lärdomar av det dagliga arbetet som dragits
av medarbetare och chefer, med gott stöd av extern utvärderare.
De största erfarenheterna är att deltagare har behov av snabba och
koordinerade insatser efter avslutad behandling och att dessa insatser bör
vara arbetsplatsförlagda. Behovet av anpassade arbetsplatser är stort, men
arbetet med att ta fram dessa ryms inom ramen för
arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie arbete. Samarbetet med näringslivet
är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna, ett samarbete som i
fortsättningen ska komma även denna målgrupp tillgodo.
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Samverkan mellan de respektive förvaltningarna, i form av snabb och effektiv
kommunikation kring gemensamma ärenden, är viktig för att ge individen en
trygghet i förvissningen att Trelleborgs kommun är en organisation med
samma mål och synsätt. Implementeringen av projektet beräknas dock inte
bara ha effekt på individnivå utan även på samarbetsmiljön mellan de två
förvaltningarna, vilket kommer att vara en viktig faktor för fortsatt god
service till målgruppen.

Måluppfyllelse
10 årsplatser i projektet.
Under projektets tid har uppstartssamtal hållits med 53 individer, varav sex
har valt att inte delta i projektet. Projektet har alltså varit till gagn för 47
trelleborgare. Antalet inskrivna i projektet har varierat mellan 7 och 15, då
den gemensamma sökandegruppen är liten och varierande i sin tillgänglighet.
Inflödet i projektet har stundtals varit lågt, då sambandet mellan
beroendeproblematik och behov av försörjningsstöd ej har varit uppenbart.
Dessutom har andelen som uppnått nykterhet efter behandling minskat under
vissa perioder av projektet, vilket krympt sökandeunderlaget.
75 % ska ha genomfört en praktik
41 av 47 personer deltagande individer har genomfört en praktik, vilket ger
en god måluppfyllelse på 87 %. Av de som inte avbrutit sitt projektdeltagande
har alla varit ute på minst en praktik.
25 % ska ha gått ut i arbete eller reguljär utbildning
Hela 21 personer av det totala deltagarantalet på 47 har fått någon form av
anställning, vilket ger en måluppfyllelse på 44,7 %. Om vi räknar bort de
personer som avslutats pga. avliden/återfall/bruten planering, personer som
vi alltså inte kunnat fullfölja planeringen med, är resultatet 21 i arbete av 26
deltagare – alltså hela 80,7 %. I dagsläget är dessutom ytterligare 2 personer
på väg mot anställning. Måluppfyllelsen får anses vara mycket god.
75 % av de som inte avslutas till arbete eller utbildning ska vid projektslut ha en
aktiv planering med arbetsförmedlingen
De som avslutats i projektet av annan anledning än arbete har gått tillbaka till
planering med beroendeenheten, utan aktiv planering med
Arbetsförmedlingen. Detta då verksamheten valt att fortsätta arbeta med de
inskrivna tills alla samverkansparter tillsammans uppnått ett positivt resultat,
med undantag för dem som avslutar på grund av återfall.

Ekonomi
Kostnad

Budget

Utfall

Återstår

Personal

1 502

1 236

266

190

0

190

19

3

15

Kompetensutveckling
Material
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Dator & telefoni

65

52

12

Utvärdering

50

178

-128

1 825

1 470

355

Summa (tkr)

Socioekonomisk analys
Enligt Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs kalkyl, SeeKAMu BasMod Extern1,
beräknas samhällskostnaden för alla typer av utanförskap uppgå till i genomsnitt
350 000 kr per individ och år. Utanförskapet kostnadsfördelning mellan olika
offentliga aktörer ser ut så här (rikssnitt):
Kommun 33,8 %, Försäkringskassan 26,0 %, Landsting 20,3 %,
Rättsväsende 8,9 %, Arbetsförmedlingen 4,7 %, Övriga aktörer 6,2 %

De 19 personer som vid denna ekonomiska analys genomförande – totalt blev det
21 personer – avslutats till varaktig självförsörjning genom arbete eller studier via
Trelleborgs kommuns projekt BAS, har utifrån detta resonemang besparat
samhället 6 650 000 kr i årliga omkostnader, fördelat ungefär så här:

Trelleborgs kommun

2 250 tkr

Försäkringskassan

1 730 tkr

Region Skåne

1 350 tkr

Rättsväsende

600 tkr

Arbetsförmedlingen

310 tkr

Övriga aktörer

410 tkr

Observera att detta endast visar på själva besparingen. Den faktiska vinsten uppstår
genom att de trelleborgare som avslutats till arbete genererar ökade skatteintäkter
på cirka 1,6 miljoner – varje kommande år!
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