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Estetisk verksamhet för unga personer med
psykisk funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. att upphandla estetisk verksamhet med arbetsträning efter att avtalstiden med
Iris Hadar löper ut 30 juni 2022, och
2. att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att genomlysa behovet av
estetisk verksamhet med arbetsträning för nämndens målgrupp.

Ärendet
Estetisk verksamhet med arbetsträning som drivs av Iris Hadar AB har upphandlats av
Uppsala kommun sedan 2008. Verksamheten låg tidigare under
arbetsmarknadsnämndens ansvar men då man ansåg att de personer som deltog i
verksamheten stod långt från arbetsmarknaden flyttades verksamheten över till
omsorgsnämndens ansvar 1 juli 2015.
Den estetiska verksamheten med arbetsträning är en öppen verksamhet som vänder
sig till personer mellan 18 och 30 år med psykisk funktionsnedsättning. Enligt avtalet
ska personer hänvisas till verksamheten av Uppsala kommun, Region Uppsala,
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Den estetiska verksamheten har 25
platser och de har ett grundprogram där deltagarna kan pröva olika tekniker och
uttryckssätt, som bild, keramik, musik och skrivande. Utöver det så har deltagarna
möjlighet till praktik och arbetsträning hos externa arbetsgivare. Deltagarna kan delta i
verksamheten i upp till två år. Syftet med verksamheten är att ge unga vuxna med
psykisk funktionsnedsättning möjligheter att utifrån sina förutsättningar få möjlighet
att utveckla sin arbetsförmåga och därefter så långt som möjligt kunna försörja sig
genom eget arbete eller studier.
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Under våren 2021 utfördes en verksamhetsuppföljning där förvaltningen utförde
intervjuer och granskade olika dokument. Vid granskning av inskickad statistik
framkom att under åren verksamheten funnits inom omsorgsnämndens ansvar så har
platserna till största del tillsatts av personer som blivit remitterade från
arbetsmarknadsförvaltningen samt från regionen, endast ett fåtal personer har
hänvisats från omsorgsnämndens verksamheter. Under 2021 har antal hänvisade från
regionen ökat och det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om det är en effekt av
pandemin.
I nuläget är 36 % av deltagarna hänvisade från arbetsmarknadsförvaltningen, 58 % är
hänvisade från regionen, 3 % från arbetsförmedlingen och 3 % från omsorgsnämndens
verksamhet. De deltagare som hänvisas från arbetsmarknadsförvaltningen följs
regelbundet upp då de ställer vissa krav på närvaro för att få ekonomiskt bistånd.
I reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun framgår att
arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. Omsorgsnämnden
bedriver öppna förebyggande insatser för personer med psykiska
funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheter som
nämnden idag driver förutom Estetisk verksamhet med arbetsträning är bland annat
Snidar, IPS-arbetscoacher, Supported Education samt olika träffpunkter.
Förvaltningen ser att verksamheten bör upphandlas igen under en begränsad tid för att
dels följa utvecklingen vad gäller att fler personer hänvisas från regionen, dels för att
genomlysa vilket behov av denna öppna insats som finns för nämndens målgrupp.
Beredning
Ärendet har beretts inom avdelning för systemledning samt föredragits i
ledningsgrupp. Samverkan har skett med controller från Uppsala kommuns
kommunledningskontor.
Ekonomiska konsekvenser
Den estetiska verksamheten med arbetsträning kostar idag nämnden ca. 3 mnkr/år.
Ersättning utgår till Iris Hadar i form av en fast ersättning per belagd plats och månad
(max 25 platser). Tidigare upphandling genomfördes utifrån bästa förhållandet mellan
pris och kvalitet med ett takpris på 9 350 kr per plats och månad. Uppskattning av vad
en ny upphandling kommer få för ekonomiska konsekvenser för nämnden är svårt att
bedöma innan en upphandling är genomförd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2021
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