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Datum

Diarienummer

2018-03-23

KS 2018/104

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutrapport BAS projektet, ett socialt
investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen beviljade 2015-03-04 § 62 bidrag ur den sociala
investeringsfonden till Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden under
åren 2015-2017 för ett gemensamt socioekonomiskt projekt. Projektet BAS
– Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan avser 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. Deltagande aktör är
Arbetsförmedlingen. Arbetet skall årligen återrapporteras av respektive
nämnd till kommunstyrelsen i januari med uppföljning av projektet. Nu
föreligger en slutrapport för projektet.
Slutrapporten har behandlats av Arbetsmarknadsnämnden 2018-01-22 §
10 respektive Socialnämnden 2018-02-01 § 7.

Beredning
Kommunstyrelsen beviljade 2015-03-04 § 62 bidrag ur den sociala
investeringsfonden till Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden under
åren 2015-2017 för ett gemensamt socioekonomiskt projekt. Projektet BAS
– Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan avser 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. Deltagande aktör är
Arbetsförmedlingen. Arbetet skall årligen återrapporteras av respektive
nämnd till kommunstyrelsen i januari med uppföljning av projektet. Nu
föreligger en slutrapport för projektet.
Slutrapporten har behandlats av Arbetsmarknadsnämnden 2018-01-22 §
10 respektive Socialnämnden 2018-02-01 § 7.
Enligt kommunens riktlinjer för den sociala investeringsfonden så ska
denna användas för att finansiera särskilda projekt som riktar sig till att
förebygga ökade kostnader i framtiden. Medel för dessa projekt ska inte
ingå i nämndernas budgetramar, utan ska ses som särskilda insatser för att
nå förväntade effekter. Medel för befintlig verksamhet eller projekt ska inte
finansieras ur fonden. Syftet med dessa projekt är att hitta nya arbetssätt
för att minska kostnaderna i framtiden. Därför ska ett antal förutsättningar
vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att erhålla medel. När projekt har
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genomförts ska budgetramarna för de nämnder som förväntas få minskade
kostnader reduceras med motsvarande belopp. Dessa medel kan då
användas för att finansiera nya sociala investeringar. Av ansökan ska det
framgå hur, när och i vilken verksamhet investeringen minskar kommunens
kostnader. Sammantaget har projektet disponerat 1.978 tkr ur den sociala
investeringsfonden fördelat med 153 tkr till socialnämnden och 1.825 tkr till
arbetsmarknadsnämnden. Dessa medel ska enligt riktlinjerna återlämnas
genom en motsvarande reducering av driftramen år 2018. När projektet
slutredovisas ska kommunstyrelsen enligt riktlinjerna besluta om eventuell
integrering i ordinarie verksamhet. Till slutredovisningen ska utvärdering
ske genom ett socioekonomiskt bokslut.

Socioekonomiskt bokslut
Av riktlinjerna för social investeringsfond framgår inte hur det
socioekonomiska bokslutet ska vara upprättat. En socioekonomisk analys
bifogas i nämndernas underlag som visar på nyttopotential för kommunen.
Uträkningen är baserad på Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs kalkyl,
SeeKAMu BasMod Extern1. Enligt kalkylen beräknas samhällskostnaden för
alla typer av utanförskap uppgå till i genomsnitt 350 000 kr per individ och
år.
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 nämndens
beräkningar enligt ovan modell besparat samhället 6 650 000 kr i årliga
omkostnader, fördelat enligt nedan:
Trelleborgs kommun

2 250 tkr

Försäkringskassan

1 730 tkr

Region Skåne

1 350 tkr

Rättsväsende

600 tkr

Arbetsförmedlingen

310 tkr

Övriga aktörer

410 tkr

Nämnden lyfter även fram vinsten som uppstår genom att de trelleborgare
som avslutats till arbete genererar ökade skatteintäkter.

Integrering i ordinarie verksamhet
Utöver det bifogas en slututvärderingsrapport gjord av extern konsult. I
rapporten framgår att det inte finns särskilda skäl att avsätta
kompletterande ekonomiska resurser efter projektslut för att arbeta med
gruppen ”Vi bedömer att stödet till personer med missbruksproblem kan
erbjudas inom ramen för de ordinarie arbetsmarknadsinsatserna”. Av
rapporten framgår styrkor och svagheter i projektet. En svaghet är att det
kan vara svårt att implementera samtliga insatser och metoder eftersom
BAS visar att det krävs extra resurser under individens övergångsperiod
från aktiv behandling till aktiv arbetsmarknadsplanering som sannolikt inte
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finns inom ramen för ordinarie verksamhet. Man lyfter även i rapporten fram
att för att göra en samhällsekonomisk analys av BAS insatser behöver man
effektsamband och att Trelleborgs kommun bör undersöka möjligheterna
att genomföra undersökningar som kan visa samband som visar kausal
effekt och inte bara grundar sig på korrelation. Styrkor som bland annat
lyfts fram är att projektet skapat mervärde för de med
missbruksproblematik, att projektet bidragit till att synliggöra metoder som
kan bidra effektivt. Slutligen avslutas rapporten med rekommendationer
inför implementering i ordinarie verksamhet. Av nämndernas rapporter
framgår inte om nämnderna förespråkar att projektet ska integreras i
ordinarie verksamhet eller inte. Vid samtal med projektföreträdare i
arbetsmarknadsförvaltningen framkommer att de framgångsrika
arbetsmetoder och samverkansstrukturer som har arbetats fram inom
projekt BAS kommer under 2018 att integreras i ordinarie verksamhet, utan
behov av tillskjutna medel. Detta är även beslutat i verksamhetsplanen för
2018: Ett projekt som varit av lyckad karaktär som nämnden under 2018
kommer implementera i ordinarie verksamheten är BAS (beroende,
arbetsmarknad i samverkan). Detta innebär att arbetsmarknadsnämnden
redan integrerat arbetssättet i ordinarie verksamhet.
För ytterligare detaljer hänvisas till rapporten.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att enligt riktlinjerna besluta om integrering i ordinarie verksamhet
att de av nämnderna disponerade medlen enligt ovan återlämnas genom
en motsvarande reducering av driftramen år 2018 samt
att godkänna slutredovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

