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Mötesdatum
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BILAGA 2

Plats och tid

Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00 - 14.15

Beslutande

Torbjörn Karlsson (S)
Ulf Bingsgård (M)
Bertil Larsson (SÖS)
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (FP)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anita Persson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Lindkvist (S)
Mattias Frithiof (SD)

Ersättare

Lina Wedin Hansson (MP)
Britta Brinck-Nehlin (SÖS)
Jan Isaksson (M)
Mathias Andersson (SD)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (FP)
Kerstin Fredriksson (S)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Övriga

Agneta Sjölund Ekonomiavdelningen
Ingrid Wall Kommunikationschef
Jonas Rosenkvist Kommundirektör
Stefan Westling-Didrik Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret
den 9 mars 2015 kl. 10.00

Paragrafer

Sekreterare
Stefan Didrik
Ordförande
Torbjörn Karlsson (S)
Justerare
Ulf Bingsgård (M)

Bertil Larsson (SÖS)
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Anslag/Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunstyrelsen den 201503-04
Datum för anslags uppsättande

2015-03-10

Datum för anslags nedtagande

2015-03-31

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift
Stefan Didrik
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§62 Ansökan till sociala
investeringsfonden för projektet BAS
Dnr KS 2014/328

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ansökte gemensamt om medel
ur den sociala investeringsfonden i april 2014. Som ett led i beredningen har
nämnderna anpassat ansökan, så långt möjligt, till kommunstyrelsens
riktlinjer. De har även förtydligat ansökan, för att en utvärdering av projektet
ska vara möjlig.
Av den kompletterade ansökan framgår att syftet med projektet inledningsvis
är att utarbeta en effektiv samverkansmodell mellan förvaltningarna. Detta för
att kunna nå ett gemensamt mål – att ge arbetslösa trelleborgare med
beroendeproblematik en skräddarsydd service, som leder till självförsörjning.
Projektet är mycket intressant, då det säkerligen finns en långsiktig vinst att
göra. Projektet lever dock inte upp till kriterierna vad gäller återbetalning och
sänkta kostnader. En av förutsättningarna för den sociala investeringsfonden
är att projekt som finansieras ur fonden leder till minskade kostnader.
Minskade kostnader ger tillskott till fonden, för nya projekt osv.
Projekt som leder till ”sänkta kostnadsökningar” kan långsiktigt vara av stort
värde både för kommunen och framförallt för målgruppen. Finansiering av
dessa projekt bör inte ske ur den sociala investeringsfonden, utan föreslås
budgeteras inom kommunens driftbudget. Efter det att ärendet
återremitterades av kommunstyrelsen i december 2014 har ett yttrande ifrån
arbetsförmedlingen inkommit.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, trots att projektet inte uppfyller kriterierna
vad gäller återbetalning till den sociala investeringsfonden,
att godkänna ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden för projekt
BAS – Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan
att anslå 1 825 000 kronor till arbetsmarknadsnämndens driftbudget 20152017
att anslå 153 000 kronor till socialnämndens driftbudget 2015-2017
att finansiera anslagen genom disposition ur den sociala investeringsfonden
att uppdra åt budgetchefen att i samråd med berörda förvaltningschefer
fördela anslagen per år
att uppdra åt socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden att årligen
återkomma till kommunstyrelsen i januari med uppföljning av projektet med
början i januari 2016 samt,
att kommundirektören ges i uppdrag att se över riktlinjerna för ansökningar
ur sociala investeringsfonden.
Justerares signatur
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