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Överföring av ansvaret för sysselsättning till omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden att besluta  
 
att ställa sig bakom arbetsmarknadsnämndens 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. I 
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 
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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. 
 
I reglementet 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 arbetsbefrämjande 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 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 arbetsbefrämjande 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 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 

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 
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