
upPlellut KF 61 15 JUNI 2015 

Kommunfullmäktige 

Nr 61. Överföring av ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer 
med psykisk funktionsnedsättning till omsorgsnämnden 
KSN-2015-0845 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning från 
och med den 1 juli 2015 övergår från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden, 

att de berörda nämndernas kommunbidrag justeras på sätt som redovisas i ärendet samt 

att justera kommunens reglemente för nämnderna enligt ärendets bilaga 1. 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A. 

Uppsala den 27 maj 2015 
Maria Gardfjell/Astrid Anker 

I ärendet deltagande: 
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Rahima Ortac, (S), Rickard Malmström (MP), Rona Szatmari Waldau (V), 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (FP), 
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Dessutom närvarande: 
Johan Lundqvist (MP), Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), 
Louise Landerholm Bill (M) och Anna Manell (FP). 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2015 föreslagit att ansvaret för 
sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning överflyttas till om-
sorgsnämnden och att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsätt-
ningsinsatser för ovanstående målgrupp. Arbetsmarknadsnämnden föreslår även en juste-
ring av kommunbidraget mellan nämnderna, se ärendets bilaga 2. Omsorgsnämnden har 
beslutat att ställa sig bakom arbetsmarknadsnämndens förslag, se ärendets bilaga 3. 
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Frågan om ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsned-
sättning var en del av arbetet med ny nämndorganisation. I organisationsärendet föreslås 
att socialpsykiatrin överflyttas till omsorgsnämnden men att vissa frågor och ansvar kring 
socialpsykiatrin bör utredas vidare. 

Föredragning 
Frågan om var ansvaret för sysselsättningsfrågor för personer med psykisk funktionsned-
sättning har diskuterats under en längre tid. När nu omsorgsnämnden har ansvaret för per-
soner med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning är det logiskt att nämnden även får ett 
förtydligat ansvar även för sysselsättningsinsatserna. Nämnden har redan idag ansvaret för 
träffpunktsverksamheten som har ett starkt fokus på sysselsättning. En överflyttning av 
ansvaret för arbetsmarkandsnämndens sysselsättningsverksamheter skulle möjliggöra en 
större effektivitet och gagna målgruppen. 

Följande avtalade verksamheter berörs av överflyttningen 

Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg om sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 
Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg om handledning av deltagare i 
sociala kooperativ 
Internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg om IPS arbetscoacher/Proj eld 
ISAamverkan 

- Verksamhetsbidrag till sociala kooperativet Snidar 
- 	Hyresbidrag till det sociala kooperativet Capella 
- Estetiska verksamhet inkluderande arbetsträning för unga vuxna med funktions- 

nedsättning (Iris Hadar) 

Förslaget innebär även en korrigering av de berörda nämndernas reglemente. § 14, om ar-
betsmarknadsnämndens ansvar, föreslås kompletteras med "Ansvaret omfattar ej syssel-
sättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning". I § 15, om omsorgs-
nämndens ansvar, föreslås följande tillägg "Sysselsättningsinsatser för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning" 

Ekonomiska konsekvenser 
5 075 000 kronor överförs från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden den 1 juli 
2015 Där ingår kostnad för tecknade avtal (halvår) samt nämndens arbete med avtals-
tecknande och uppföljning. 



Bilaga A. Särskilt yttrande (C) 
Inom Uppsala kommun har vi en särskild nämnd, Arbetsmarknadsnämnden, med bl a upp-
draget att jobba med stöd till Uppsalas medlemmar för att de ska komma i sysselsättning 
och bli självförsörjande. Omfattningen av Arbetsmarknadsnämndens insatser har genom 
åren ökat i takt med att Arbetsförmedlingen allt mindre klarar av att uppfylla sitt uppdrag. 
Kommunens arbete med att tillhandahålla och följa upp sysselsättningsinsatser har steg för 
steg kraftigt förbättrats. Processerna och kompetensen för att hjälpa kommunens medlem-
mar med detta stöd finns kopplade till Arbetsmarknadsnämnden. Vi tror att det är ineffek-
tivt att skapa någon liknande förmåga inom Omsorgsnämnden för att bättre försöka stötta 
personer med psykisk funktionsnedsättning till sysselsättning. Vår uppfattning är att det 
finns flera av de berörda människorna som kan få en chans till sysselsättning i andra sam-
manhang än i kommunens Träffpunktsverksamheter. Då är det bättre att kompetensen att 
vägleda och följa upp finns kvar inom Arbetsmarknadsnämnden men att Omsorgsnämnden 
har relevanta ekonomiska medel för att köpa deras tjänster om det anses motiverat. 

Stefan Hanna (C) 

Bilaga 1 
Nämndernas reglemente efter föreslagna justeringar 

14 § Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för 
1. arbetsmarknads-, arbetsbefrämj ande och kompetenshöjande insatser, feriearbete, plane-
ring och samordning av åtgärder inom dessa områden, 
2. kompetensförsöijning utifrån arbetsmarknadens behov, 
3. uppgifter enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
4. huvudmannaskapet avseende kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
och utbildning i svenska för invand-rare enligt skollagen (2010:800), 
5. kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt skollagen (2010:800), 
6. ekonomiskt bistånd och borgen enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
7. flyktingmottagning och introduktion (inte ensamkommande barn), 
8. uppgifter enligt lagen (2013:156) och förordningen (2010:1138) om samhällsorientering 
för vissa nyanlända invandrare samt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare, 
9. stöd till föreningar och organisationer som bedriver integrationsfrämjande verksamhet, 
10. konsumentinformation samt uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2006:548), 
11. att företräda kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län. 

Ansvaret omfattar ej sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 



15 § Omsorgsnämnden ansvarar för 
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av service, vård och omsorg i 
ordinärt eller särskilt boende för personer under 65 år i de fall personerna har behov av 
sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom samt för personer över 65 
år med psykisk funktionsnedsättning, 
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) för personer under 65 år samt 
även för personer över 65 år som om-fattas av lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktions-hindrade eller har en psykisk funktionsnedsättning, 
3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m, för personer 
under 65 år, 
4. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
5. sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 

I de fall psykisk funktionsnedsättning och missbruk förekommer i kombination har nämn-
den ansvar för att tillgodose behov där den psykiska funktionsnedsättningen utgör den 
huvudsakliga problematiken. 



Uppsala --Kommuti 
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

UPPSALA KOMMUNSTVRECST 

Ink 2015 -04- 07 

alarienr. YjAi 4.0IS  § 46 	 LAI_Lon 0 

Överföring av ansvaret för sysselsättning till mnsorgsnämnden 
AMN-2015-0144 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, 

att ansvaret för 'de verksamheter som redogörs för i ärendet överförs till omsorgsnämnden och 

att justera kommunbidraget för dessa verksamheter från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings- och 
arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med sysselsättning 
avses en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja eller underhålla en persons 
arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 

Dialog om att överföra de verksamheter som nämns i handlingen och budget för dessa har förts. Det 
finns poliskt konsensus kring att överföra verksamheterna och budget från arbetsmarknadsnämnden 
till omsorgsnätnnden, 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Benny Lindholm (FP) 
	

Paragrafer: 44 - 59 

Up 	Konsert och Kongress, Vaksala torg 1 den 30 mars 2015, klockan 13:00 
•t"--.-2. 

 

PhikWärnsberg, ,(S) ordförand Benny LIndholny (FP), justerare 

Justerandes sign 

Uppsala 
ARBETSMARKNAD SNÄMNDEN 

1(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-27 

Plats och tid: Noors slott, Knivsta ldockan 13:00 — 16:00 

Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande 
Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 
Benny Lindholm (EP), 2:e vice ordförande 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Björn Christiemin (S) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Sanna Selberg (MP) 
Emma Persson (MP) 
Ehsan Nasari (C) 
Torbjörn Aronson (Kl)) 

Ersättare: Soraja Nadimpour (8) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Ylva Gäverth (M) 
Anja Karinsdotter (V) 
Anita Ericsson (FP) 
Joakim Strandman (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Lena Winterbom, direktör, Marcus Bystedt, controller, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, 
Lotta Königsson, avdelningschef, Eva Egnell, avdelningschef, uppdragsstrateger: Jan Sund, 
Ulf Lundström, Tuomo Niemelä, Andreas Christoffersson, Tobias Åström Sinisalo, Eva 
ifelis trand 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Arbetsmarknadsnämnden 
2015-03-27 

  

Sista dag för överklagande: 	2015-04-21 
2015-03-31 	 Datum för anslags nedtagande: 2015-04-22 

Arbetsmar adsförvaltd gen, Uppsala 

Lotta von Wowern, sekreterare 
Underskrift: 

Utdragsbestyrkande 



UPPtellue ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Reuterdabl Karin 	 2015-03-02 	AMN-2015-0144 , 

! 

Arbetsmarknadsnämnden 

; 

Överföring av ansvaret för sysselsättning till omsorgsnämnden 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 

att ansvaret för de verksamheter som redogörs för i ärendet överförs till omsorgsnämnden och . _ 

attijustera kommunbidraget för dessa verksamheter från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden. 

1 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings-
och arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med 
sysselsättning avses en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja eller underhålla 
en persons arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 
reglementet framgår inte vilken nämnd som ansvarar för sysselsättning, något 
arbetsmarknadsnämnden anser behöver förtydligas. Dialog om att överföra de verksamheter 
som nämns i handlingen och budget för dessa har förts mellan ordförandena för 
omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Det finns poliskt konsensus kring att överföra 
verksamheterna och budg6t från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden. 

, 
Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings-
och arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med 
insatserna är att förebygga och bryta utanförskap för medborgare i Uppsala kommun. 
Målgruppen för dessa insatser är personer med en psykisk funktionsnedsättning som står 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna syftar till att individerna utifrån ett långsiktigt 
perspektiv och utifrån sin förmåga och sina villkor ska öka sina möjligheter att närma sig 
arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser. Med sysselsättning avses en 
långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja, alternativt underhålla en persons 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala,se 

J • 

t• 



arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. Dock förutsätts en 
personlig nivå där överenskomna arbetsuppgifter utförs regelbundet efter arbetsschema. Även 
om insatserna syftar till att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden är det inte givet att 
personerna har förutsättningar att öka sin arbetsförmåga till den nivå som ett lönearbete 
innebär. Sysselsättningen fyller då en viktig funktion i den enskildes liv för att utveelda sin 
sociala förmåga och få en innehållsrik vardag och fungerar som ett bra komplement till de 
träffpunkter som omsorgsnämnden har ansvar för. 
Målgruppen för insatserna är ofta i behov av annat stöd som ges från omsorgsnämnden. Att 
överföra de aktuella verksamheterna till omsorgsnämnden innebär ökade förutsättningar till 
ett helhetsperspektiv på den enskildes situation och behov av stöd, 

reglementet framgår inte vilken nämnd som ansvarar för sysselsättning, något som 
arbetsmarknadsnämnden anser bör förtydligas. Utifrån reglementet har arbetsmarknads-
nämnden ansvar för bland annat arbetsbefrämj ande insatser. Det innebär insatser även till 
personer som inte har ekonomiskt bistånd men som är i behov av kommunens insatser för att 
närma sig arbetsmarknaden eller komma ut i arbete alternativt börja utbilda sig. Det kan Vara 
personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning är i behov av arbetsbefrämjande och 
kompetenshöjande insatser och stöd i att få och behålla ett arbete. 

Omsorgsnämndens uppgifter är bland annat service, vård och omsorg till personer under 65 år 
som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har sådana behov. Det bör i reglementet 
framgå att omsorgsnämnden även har ansvar för sysselsättning för målgruppen. Det gäller den 
typ av sysselsättning som syftar till att bryta isoleringen för den enskilde, ge en social 
samvaro och en meningsfull tillvaro och att som långsiktig rehabiliteringsåtgärd höja eller 
underhålla en persons arbetsförmåga men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 
Innehållet i sysselsättningen kan vara likartat med den arbetsbefrämj ande insatsen, Syftet är 
olika, vilket har betydelse för den enskilde så till vida att hen kan delta i en sysselsättning utan 
krav och så länge som hen själv vill. För insatser som syftar till att en person ska komma in på 
arbetsmarknaden ansvarar arbetsmarknadsnämnden. Det är viktigt att nämndernas olika 
ansvar tydliggörs för att minska risken för dubbelarbete, att enskilda hamnar mellan stolarna 
och inte får insatser och för att skapa fungerande övergångar för individer mellan de båda 
nämndernas insatser. 

De verksamheter som berörs av en övergång till omsorgsnämnden är: 
Internavtal med vård och omsorg om sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
Internavtal med vård och omsorg om handledning av deltagare i sociala kooperativ 
Internavtal med vård och omsorg om IPS arbetscoacher/Projekt ISAmverkan 
Verksamhetsbidrag till det sociala kooperativet Snidar 
Hyresbidrag till det sociala kooperativet Capella 
Estetisk verksamhet inkluderande arbetsträning för unga vuxna med funktionshinder 

Dialog om att överföra ovan nämnda verksamheter och budget för dessa har förts mellan 
ordförandena för arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden. Det finns politisk konsensus 



kring att överföra verksamheterna och budget till omsorgsnämnden. Även inom 
förvaltningsorganisationerna har dialog förts om överförandet och det är förankrat i respektive 
förvaltning. 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ersättningar som beslutats genom avtal med vård och omsorg för 2015, 
beviljade verksamhets- och hyresbidrag till de sociala kooperativen 2015 samt 
avtalsersättning 2015 för den upphandlade verksamheten. 

Internavtal med vård och omsorg om sysselsättning 	 1 926 000 kr 
för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Internavtal med vård och omsorg om 	 2 245 000 kr 
handledning av deltagare i sociala kooperativ 

Internavtal med vård och omsorg om 	 2 100 000 kr 
IPS arbetscoacher/Projekt ISAmverkan 

Verksamhetsbidrag till det sociala kooperativet Snidar 	 630 600 kr 

Hyresbidrag till det sociala kooperativet Capella 	 714 180 kr 

Estetisk verksamhet inkluderande arbetsträning för 	 2 490 000 kr 
unga vuxna med funktionshinder 

Total kostnad 	 10 105 780 kr 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Lena Winterbom 
Direktör 



Utses att justera: Stig Mani (M) 
	

Paragrafer: 44 - 61 

Justeringens 
plats och tid: 	Omsorgsförvaltningen 2015-03-30 

IgE Underskrifter: 	......... ...... ,,,,, [10100011Sii 441 	  

Eva Christiernin (S), ordförande Stig Rådahl)(M), justerare 
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uPenia OMSORGSNÄMNDEN 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdattun: 2015-03-25 

Plats och tid: 	Skansberget, 15:00 — 18:00 

Ledamöter: 

Eva Christiernin (5), ordf. 
Åsa Puide (My), 1:e vice ordf. 
Ångelique Prinz Blix (FP), 2:e vice ordf. 
Sonny Husen (S) 
Therese Sundquist (V) 
Stig Rådahl (M) 
Roine Thunberg (M) 

övriga deltagare: 

Lena Thalen, avdelningschef, 
Magnus Johannesson, avdelningschef, 
Jenny Hedberg, avdelningschef, 
Helena Thorén Lindqvist, informationsstrateg 

Ersättare: 

Börje Hallberg (5), tjg §§ 1 - 58 
fosefin Mannberg (S), tjg §§ 59 - 61 
Björn Lind (V) 
Ludvig Larsson (FP), tjg 
Viktoria Rönnqvist (KID) 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -04- 30 

Diarienr 	15.04W 
Aktb1102_ 

,,,,,,,,, 
IngelasPersson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Pärvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Omsorgsnämnden 
2015-03-25 
2015-03-31 

Omsorgsförvaltningen, 
Stationsgatan 12 

j74((  

Sista dag för äverldagande: 	2015-04-21 
Datum för anslags nedtagande: 2015-04-22 

Justerandes sign 

 

i

Utdragsbestyrkande 

  



uP103.10„ OMSORGSNÄMNDEN 

9(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

§ 53 

Ansvarsförändring mellan arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden 
gällande sysselsättning 
OSN-2015-0145 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige om att: 

- i reglementet förtydliga omsorgsnärrmdens ansvar för sysselsättning för personer med psykisk 
fimktionsnedsättning, 

- ansvaret för de verksamheter som redogörs för i ärendet överförs till omsorgsnämnden och 

- justera kommunbidraget för dessa verksamheter från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden, 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings- och 
arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med sysselsättning 
avses en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja eller underhålla en persons 
arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 1 reglementet framgår inte 
vilken nämnd som ansvarar för sysselsättning, något som både omsorgsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden anser behöver förtydligas. Dialog om att överföra de verksamheter som 
nämns i handlingen och budget för dessa har förts mellan ordförandena för omsorgsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden. Det finns polish konsensus kring att överföra verksamheterna och budget 
från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden, 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag 2015-03-04 till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign. 



- 	Hyresbidrag till det sociala kooperativet Capella 
- 	Estetisk verksamhet inkluderande arbetsträning för unga vuxna med 

funktionsnedsättning 

Dialog om att överföra ovan nämnda verksamheter och budget för dessa har förts mellan 
ordförandena för arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden. Det finns politisk konsensus 
kring att överföra verksamheterna och budget till omsorgsnämnden. Även inom 
förvaltningsorganisationerna har dialog förts om överförandet och det är förankrat i respektive 
förvaltning. 

Ekonomi 
Nedan redovisas de ersättningar som beslutats genom avtal med vård och omsorg för 2015, 
beviljade verksamhets- och hyresbidrag till de sociala kooperativen 2015 samt 
avtalsersättning 2015 för den upphandlade verksamheten. 

Internavtal med vård och omsorg om sysselsättning 	 1 926 000 kr 
för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Internavtal med vård och omsorg om 	 2 245 000 kr 
handledning av deltagare i sociala kooperativ 

Internavtal med vård och omsorg om 	 2 100 000 kr 
IPS arbetscoacher/Projekt ISAmverkan 

Verksamhetsbidrag till det sociala kooperativet Snidar 	 630 600 kr 

Hyresbidrag till det sociala kooperativet Capella 	 714 180 kr 

Estetisk verksamhet inkluderande arbetsträning för 	 2 490 000 kr 
unga vuxna med funktionsnedsättning 

Total kostnad 	 10 105 780 kr 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 
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Thaihn Lena (OMF) 
	

2015-03-04 	OSN-2015-0145 

Omsorgsnämnden 

Överföring av ansvaret för sysselsättning till omsorgsnämnden 
Förslag till beslut 
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden att besluta 

att ställa sig bakom arbetsmarknadsnärrmdens förslag till kommunfullmäktige om att: 

i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 

ansvaret för de verksamheter som redogörs för i ärendet överförs till omsorgsnämnden 
och 

- 	justera kommunbidraget för dessa verksamheter från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden, 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings-
och arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Med 
sysselsättning avses en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja eller underhålla 
en persons arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 
reglementet framgår inte vilken nämnd som ansvarar för sysselsättning, något som både 
omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden anser behöver förtydligas. Dialog om att 
överföra de verksamheter som nämns i handlingen och budget för dessa har förts mellan 
ordförandena för omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, Det finns poliskt konsensus 
kring att överföra verksamheterna och budget från arbetsmarknadsnämnden till 
omsorgsnämnden. 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har i nuläget ansvar för verksamheter som bedriver sysselsättnings- 
och arbetsrehabiliterande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med 

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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insatserna är att förebygga och bryta utanförskap för medborgare i Uppsala kommun. 
Målgruppen för dessa insatser är personer med en psykisk funktionsnedsättning som står 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna syftar till att individerna utifrån ett långsiktigt 
perspektiv och utifrån sin förmåga och sina villkor ska öka sina möjligheter att närma sig 
arbetsmarknaden, studier eller andra kompetenshöjande insatser. Med sysselsättning avses en 
långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja, alternativt underhålla en persons 
arbetsförmåga, men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. Även om insatserna 
syftar till att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden är det inte givet att personerna har 
förutsättningar att öka sin arbetsförmåga till den nivå som ett lönearbete innebär. 
Sysselsättningen fyller då en viktig funktion i den enskildes liv för att utveckla sin sociala 
förmåga och få en innehållsrik vardag och fungerar som ett bra komplement till de 
träffpunkter som omsorgsnämnden har ansvar för, Målgruppen för insatserna är ofta i behov 
av annat stöd som ges från omsorgsnämnden. Att överföra de aktuella verksamheterna till 
omsorgsnämnden innebär ökade förutsättningar till ett helhetsperspektiv på den enskildes 
situation och behov av stöd. 

regleinentet framgår inte vilken nämnd som ansvarar för sysselsättning, något som både 
omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden anser bör förtydligas. Utifrån reglementet har 
arbetsmarknadsnämnden ansvar för bland annat arbetsbefrämj ande insatser. Det innebär stöd 
till personer som är i behov av kommunens insatser för att närma sig arbetsmarknaden eller 
komma ut i arbete alternativt börja utbilda sig. Det kan vara personer som på grund av 
psykisk fimktionsnedsättning är i behov av arbetsbefrämj ande och kompetenshöjande insatser 
och stöd i att få och behålla ett arbete. 

Omsorgsnämndens uppgifter är bland annat service, vård och omsorg till personer under 65 år 
som på grund av fimktionsnedsättning eller sjukdom har sådana behov. Det bör i reglementet 
framgå att omsorgsnämnden även har ansvar för sysselsättning för målgruppen. Det gäller den 
typ av sysselsättning som syftar till att bryta isoleringen för den enskilde, ge en social 
samvaro och en meningsfull tillvaro och att som långsiktig rehabiliteringsåtgärd höja eller 
underhålla en persons arbetsförmåga men där krav inte ställs i relation till arbetsmarknaden. 
Innehållet i sysselsättningen kan vara likartat med den arbetsbefrämj ande insatsen. Syftet är 
olika, vilket har betydelse för den enskilde så till vida att hon/han kan delta i en sysselsättning 
utan krav och så länge som hon/han själv vill. För insatser som syftar till att en person ska 
komma in på arbetsmarknaden ansvarar arbetsmarknadsnämnden, Det är viktigt att 
nämndernas olika ansvar tydliggörs för att minska risken för dubbelarbete, att enskilda 
hamnar mellan stolarna och inte får insatser och för att skapa fimgerande övergångar för 
individer mellan de båda nämndernas insatser. 

De verksamheter som berörs av en övergång till omsorgsnämnden är: 
Internavtal med vård och omsorg om sysselsättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
Internavtal med vård och omsorg om handledning av deltagare i sociala kooperativ 
Internavtal med vård och omsorg om IPS arbetscoacher/Projelct ISAmverkan 
Verksamhetsbidrag till det sociala kooperativet Snidar 
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