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Samhällsekonomisk utvärdering, projekt Columbus
- sammanfattning av tre års utvärderingar Columbus är ett projekt inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum som är organisatoriskt placerad inom enheten för Arbete & Integration, Göteborgs Stad Härlanda. Uppdraget
för projektet är att i samverkan med ingående myndigheter finna nya arbetsmetoder, vara flexibel och kunna anpassas efter behoven hos de personer som utgör målgrupp.
Projekt Columbus vänder sig till unga vuxna mellan 18-30 år boende i de fem centrumstadsdelarna och som på grund av sin psykiska ohälsa känner sig hindrade att komma ut i arbete/studier.
För att genomföra den samhällsekonomiska utvärderingen har payoff`s metod NyttoSam använts.
Denna rapport är en sammanfattande redovisning1 av resultaten från en treårs period efter det
att deltagarna lämnat projektet. Den första utvärderingen gjordes 2008, och de två uppföljande genomfördes år 2009 och nu senast, år 2010.
I den första utvärderingen jämfördes 30 slumpmässigt valda deltagares situation 12 månader
efter deltagande i projektet (”Efter 1” i figuren nedan) med motsvarande föreläge, dvs. hur
situationen såg ut ett år innan de kom in i projektet (”Före”).
Den första uppföljande utvärderingen, år 2009, jämförde deltagarnas situation under en 12
månaders period två år efter de lämnat projektet (”Efter 2”) med det tidigare efterläget (”Efter
1”). Vid detta tillfälle ingick 27 av de ursprungliga 30 deltagarna i utvärderingen.
Den andra uppföljande utvärderingen, genomförd nu under våren 2010, har jämfört deltagarnas situation tre år efter de lämnat projektet (”Efter 3”) med det tidigare efterläget (”Efter 2”).
Nu återstod 25 av de ursprungliga 30 deltagarna. Denna rapport bygger sin redovisning på
resultat från de 25 deltagare som ingår i alla tre utvärderingar. Syftet med detta förfarande är
att öka jämförbarheten mellan de olika årens utvärderingar.
Figur som beskriver åtgärdskostnad och intäkter för samhället som helhet 2008 – 2010 visas
på nästa sida. Den gröna nedåtriktade pilen illustrerar åtgärdskostnaden medan de röda uppåtriktade pilarna illustrerar intäkten för de tre på varandra följande utvärderingarna,
För samhället var intäkten vid den första utvärderingen år 2008 cirka 2,4 milj.kr på kort sikt,
dvs. under 12 en månaders period i efterläge (”Efter1”) jämfört med en lika lång period i föreläge. Vid den första uppföljande utvärderingen hade intäkten stigit till cirka 3,5 milj.kr för en
lika lång period. Den senaste utvärderingen visade att intäkten minskat något till cirka 3,4
milj.kr. Summeras intäkterna över en treårs period är den totalt 9,3 milj.kr. Åtgärdskostnaden
för de 25 deltagarna utgjorde cirka 2,7 milj.kr vilket då ger en lönsamhet på 6,7 milj. kr för
treårsperioden.
Slås den ackumulerade lönsamheten ut på var och en av de 25 deltagarna är den cirka 267 000
kr tre år efter deltagarna lämnat projektet. Den goda lönsamheten är i första hand en konse1

De läsare som vill veta mer om själva projektet och dess drivande hänvisas till de fylligare rapporter som gjorts
efter varje utvärdering, åren 2008, 2009 och 2010.
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kvens av att flera deltagare brutit sitt utanförskap och kommit in på arbetsmarknaden.

Figur 1. Figur som illustrerar projekt Columbus åtgärdskostnad samt de intäkter som projektet genererat i de tre olika efterlägena åren 2008, 2009 och 2010. Alla värden avser de 25
deltagare som deltagit i alla tre utvärderingar.
Payoff-tiden motsvarade vid den första utvärderingen 13 månader. Om intäkten varit lika hög
som vid den andra och tredje utvärderingen hade payoff-tiden varit nio månader, innebärande
att hela projektkostnaden var ”återbetald” på mindre än ett år. På lång sikt är den prognostiserade lönsamheten mycket hög för samhället. Enligt den senaste uppföljande utvärderingen
utgör den cirka 2,4 miljoner kronor per deltagare.
Verkningsgraden har stigit från första årets 18 procent till 24 procent vid senaste uppföljande
utvärdering.
För staden har intäkten för de tre åren varit 488 000 kr, 489 000 kr respektive 624 000 kr,
motsvarande en total intäkt på 1,6 milj.kr. Åtgärdskostnaden för staden utgjorde cirka
552 000 kr vilket ger en lönsamhet på drygt 1 milj.kr. Per deltagare motsvarar det en lönsamhet på 42 000 kr.
Payoff-tiden motsvarade 14 månader vid de två första utvärderingarna medan den sjunkit till
elva månader vid den senaste uppföljande utvärderingen. På lång sikt är den prognostiserade
lönsamheten god. Enligt den senaste uppföljande utvärderingen utgör den långsiktiga lönsamheten cirka 460 00 kronor per deltagare för staden.
Regionens intäkt har legat mellan 456 000 kr och 459 000 kr under de tre aktuella åren. Totalt
utgör intäkten cirka 1,4 milj.kr. Åtgärdskostnaden på 472 000 kr ger en lönsamhet för regionen på drygt 0,9 milj.kr. Utslaget per deltagare motsvarar det 36 000 kr.
Payoff-tiden har varit oförändrat 13 månader alla de tre åren. På lång sikt är den prognostiserade lönsamheten god och utgör cirka 320 000 kronor per deltagare för regionen.
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Tabell 1. Lönsamhet per deltagare för samhället och olika sektorer vid tre olika utvärderingarna. Alla värden avser de 25 deltagare som deltagit i alla tre utvärderingar. Värdet för
payoff-tiden åren 2009 och 2010 avser att visa vad återbetalningstiden varit om intäkten första året efter deltagarna lämnat projektet (2008) hade varit lika hög som år 2009 respektive 2010.

Lönsamhet, 2008

2009

2010

Payofftid,
2008

2009

2010

Lönsamhet, lång
sikt 2010

Samhället

-9 300 kr 128 000 kr 267 000 kr

13

9

9

2,4 milj.kr

Staden

-2 500 kr

17 000 kr

42 000 kr

14

14

11

460 000 kr

-510 kr

18 000 kr

36 000 kr

13

13

13

320 000 kr

-27 800 kr

32 000 kr

84 000 kr

21

13

15

760 000 kr

Regionen
Staten

Statens intäkt var första året 939 000 kr. Därefter ökade den till cirka 1,5 milj. kr varefter den
sjönk något till 1,3 milj. kr vid den senaste utvärderingen. Total intäkt 3,7 milj. kr och med en
åtgärdskostnad på 1,6 milj. kr erhålls en lönsamhet på 2,1 milj. kr. Per deltagare motsvarar det
84 000 kr.
Payoff-tiden sjönk från 21 till 13 månader mellan de första två utvärderingarna medan den
stigit till 15 månader vid den senaste. På lång sikt är den prognostiserade lönsamheten mycket
hög och utgör cirka 760 00 kronor per deltagare för staten. Anledningen till det förbättrade
resultatet är en höjd sysselsättningsgrad hos deltagarna som leder till ökade skatteintäkter för
staten i form av arbetsgivaravgifter och indirekta skatter.
Deltagarna har fått ett betydligt förbättrat ekonomiskt läge. Deras genomsnittliga disponibla
inkomst har ökat med cirka 39 500 kr vid den tredje utvärderingen jämfört med föreläget.
Potentialen för samhället på kort sikt är efter den tredje utvärderingen 10 907 760 kr, motsvarande 436 000 kr per deltagare. Det innebär att det fortfarande finns mycket att vinna för
samhället om fler av deltagarna antingen kan komma in i arbete alternativt öka sin sysselsättningsgrad. Detta bör allra helst ske i kombination med minskat behov av olika vård- och omsorgsresurser.
Enligt det system för klassificering av olika projekt som vi tagit fram inom payoff tillhör
projekt Columbus kategori T6, dvs. projekt som syftar till att få ut deltagarna i arbetslivet och
där utanförskapet är stort i föreläget. Jämfört med övriga projekt inom den kategorin är lönsamheten något bättre än genomsnittet.
Kontaktperson för
projekt Columbus:Barbara Möller, barbara.moller@harlanda.goteborg.se
payoff: Claes Malmquist, claes@payoff.nu
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