Samhällsekonomisk utvärdering
Insats Trampolinen
- en sammanfattning av studien
Inledning
Trampolinen är en insats i Trollhättan som drivs likt en myndighetsgemensam verksamhet för
unga med funktionsnedsättning, samt dem som är i behov av extra stöd. Medverkande parter
är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trollhättans Stad.
Trampolinens samverkansarbete utgår ifrån gruppaktiviteter och individuella insatser som
syftar till att deltagare ska kunna bli självförsörjande. Möjlighet finns att delta upp till 1 år.
Trampolinen startade som en insats inom Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp, men har med sitt lyckade resultat implementerats in i ordinarie verksamhet. Detta
med visst stöd av förbundet under implementeringsprocessen.
Utvärderingen är genomförd tillsammans med företaget Pay Off, utifrån deras modell
Nyttosam.

Beräkningarna i utvärderingen bygger på fem typfall kring vilka övriga 19 deltagare
(totalt 24 st i studien) fördelats ut.
Typfall 1 och 2 ”innehåller” 4 % vardera av deltagarna,
typfall 3 innehåller 23 %,
typfall 4 innehåller 19 %
typfall 5 innehåller 50 %
Vidare är själva beräkningarna genomförda så att alla variabler (intäkter, kostnader,
lönsamhet etc.) redovisas som ett genomsnitt av alla 24 deltagare. Anledningen till detta är
just att beräkningarna bygger på en procentuell ”viktning” av alla deltagare kring de fem
typfallen. En ”genomsnittsdeltagare”.

Resultaten är uttryckta i kronor per en ”genomsnittsdeltagare” på kort sikt (under ett år)




Intäkten är 56 080 kr för samhället som helhet
Lönsamheten är -20 300 kr
Insatskostnaden var 76 400 kr inkl. och 61 100 kr exkl. indirekta skatter.
Av total kostnad står kommunen, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för 25 % vardera .



Återbetalningstiden är 17 månader för samhället

Resultat för de olika aktörerna:
 För kommunen är intäkten 14 600 kr
 För regionen är intäkterna 9 500 kr
 Arbetsförmedlingen har en kostnadsökning på -90 200 kr
 För Försäkringskassan är intäkten 36 000 kr
 Staten totalt, dvs. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen plus övriga effekter som
påverkar staten, har ökade kostnader på -29 800 kr
 Deltagarna har i genomsnitt ökat sin bruttoinkomst med 57 300 kr
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Samhället som helhet får ökade intäkter genom Trampolinen, men separata sektorer kan i sig
få ökade kostnader (negativa intäkter). Detta gäller främst Arbetsförmedlingen. Detta beror på
att det är Arbetsförmedlingen som finansierar lönesubventionen som arbetsgivaren kan få, när
deltagare i Trampolinens målgrupp blir anställda.
Lönsamheten för samhället på kort sikt är negativ, -20 300 kr. På medellång sikt är
lönsamheten för genomsnittsdeltagaren cirka 204 000 kr om resultatet efter ett år kvarstår i
ytterligare fyra år. Värt att notera att dessa beloppsnivåer är för EN genomsnittdeltagare och
deltagarantalet i urvalet till studien var 24 stycken.

Analys och diskussion
Utvärderingen visar att om resultatet för deltagarna är oförändrat efter insatsens avslut, det
vill säga att intäkterna består, är Trampolinen återbetalt efter 17 månader på samhällsnivå.
Vid två tillfällen har samordningsförbundet gjort 6 månader uppföljningar på sina avslutade
deltagare i insatserna. Dessa har visat att det är igen större skillnad på resultatet för deltagarna
vid avslut som vid 6 månader efter avslut, det vill säga att det föreligger en viss varaktighet i
resultaten.
Trampolinen uppvisar mycket goda resultat för individernas upplevda livssituation på kort
sikt och detta värde är minst lika viktigt att beakta som ekonomisk lönsamhet. Målgruppen
som Trampolinen vänder sig hade haft en mindre chans att utvecklas inom ordinarie
myndighet vilket berättigar Trampolinen som samverkansinsats.
Trampolinen uppvisar ekonomisk lönsamhet om insatsen ses som en investering som kan
skrivas av på 5 år. Då är insatsen även lönsam på ett års sikt. Om resultatet kvarstår i fem år
efter avslut så bringar insatsen lönsamhet med 204 tkr för en genomsnittsdeltagare, omräknat
till 24 deltagare blir detta en vinst för samhället med 4,9 miljoner kronor! Detta är bara för
den lilla gruppen som studerats under 2012 medan Trampolinen startade redan år 2008. Det är
hela 126 deltagare som genomgått Trampolinen mellan år 2008 och 2013. Problematiken
ligger i att finansiärerna behöver lägga ut en större kostnad i början som sedan längre fram ger
möjlighet till en framtida avkastning. Detta liknar samma procedur som sker vid en
investering som i sig kräver en större utgift som sedan år efter år ska spara resurser.
De statliga sektorerna har en negativ lönsamhet även på medel lång sikt (5 år), men att
kalkylera på enskilda sektorer kan aldrig ge en rättvis bild på ett arbete som ska gynna
samhället som helhet. Det är ur helhetssynpunkt som räknas, enskilda sektorer visar bara hur
vi organiserat olika ersättningar och arbetsresurser i olika budgetramar, samt hur vi dragit
dessa gränser. Detta är inte konstant, utan föränderligt.

Slutsats
Trampolinen och samverkan bidrar således till att samhällets resurser används optimalt samt
att samarbetet mellan olika organisationer utvecklas och förstärkas. Trampolinen har även
lyckats implementerats in i ordinarie verksamheter och det är ett viktigt strategiskt resultat för
ett samordningsförbund. Den målgruppen som Trampolinen arbetar emot hade haft mindre
chans inom ordinarie myndigheter och samverkan är därför fördelaktig för en
kostnadseffektiv samhällsekonomi i detta fall.
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