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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Ansökan om bidrag 2014 avseende platser för arbetsträning på Röda 
Korset/Kupan 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna redovisning av uppdraget att utreda behov och utnyttjande av 
arbetsträningsplatser på Röda Korset/Kupan 
 
att bevilja verksamhetsbidrag till Uppsala Rödakorskrets om 126 500 kr för andra halvåret 
2014. 
 
 
Sammanfattning 
Sedan 1995 har Uppsala kommun och Röda Korset i Uppsala haft ett samarbete om personer i 
behov av arbetsträning och sedan flera år har överenskommelsen inneburit att kommunen haft 
tillgång till åtta platser för arbetsträning på Mötesplats Kupan.  
 
Röda Korset Kupan har för varje år beviljats verksamhetsbidrag för en handledare till de 
personer som arbetstränar. För 2014 ansökte Röda Korset om 253 000 kr i verksamhetsbidrag 
för att tillhandahålla åtta platser för arbetsträning/sysselsättning. Under 2012 och 2013 
nyttjades dessa platser i låg grad. Nämnden beslutade därför i januari 2014 bevilja 
verksamhetsbidrag till Röda Korset Kupan för första halvåret 2014 med 126 500 kr och att 
kontoret utreder behovet av platserna innan beslut om verksamhetsbidrag fattas för andra 
halvåret 2014. Behovet har utretts och det finns ett stort behov av dessa platser. Samarbetet 
mellan Navet och Röda Korset Kupan fungerar mycket bra och i dagsläget är fyra personer på 
arbetsträning på Kupan och en person har välfärdsanställning. 
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Ärendet 
Sedan 1995 har Uppsala kommun och Röda Korset i Uppsala haft ett samarbete om personer i 
behov av arbetsträning och sedan flera år har överenskommelsen inneburit att kommunen haft 
tillgång till åtta platser för arbetsträning på Mötesplats Kupan.  
 
Röda Korset Kupan har för varje år beviljats verksamhetsbidrag för en handledare till de 
personer som arbetstränar. För 2014 ansökte Röda Korset om 253 000 kr i verksamhetsbidrag 
för att tillhandahålla åtta platser för arbetsträning/sysselsättning. Under 2012 och 2013 
nyttjades dessa platser i låg grad. Nämnden beslutade därför i januari 2014 att bevilja 
verksamhetsbidrag till Röda Korset Kupan för första halvåret 2014 med 126 500 kr och 
kontoret fick uppdrag, innan beslut fattas om andra halvåret 2014, utreda behov och nyttjande 
av platserna för att undvika att platserna fortsättningsvis nyttjas i låg grad.  
 
Under perioden januari - april 2014 har Röda Korset Kupan tagit emot ett antal personer för 
arbetsträning och i dagsläget är fem personer via Navet aktuella på Röda Korset Kupan. Fyra 
av dessa arbetstränar och en person har en välfärdsanställning. Samarbetet mellan Navet, som 
är den del av nämndens verksamhet som använder platserna för arbetsträning och 
välfärdsanställning, och Röda Korset Kupan upplevs fungera bra från båda parter. Det finns 
en väl fungerande struktur och goda rutiner för mottagandet av personer för arbetsträning på 
Kupan. Kontaktvägarna mellan Kupan och Navet fungerar bra.  
 
Röda korset tar även emot personer för arbetsträning inom den internationella träffpunkten på 
Trädgårdsgatan. Inför 2015 avser Röda Korset att utöka verksamheten med arbetsträning där 
och kommer att lyfta det i nästa års ansökan om verksamhetsbidrag.     
 
Kontorets bedömning är att det finns ett behov av arbetsträningsplatserna och att de åtta 
platser som erbjuds kommer att användas under året. Anledningen till att platserna nyttjades i 
lägre grad under 2013 berodde troligtvis på organisationsförändringar inom nämndens 
verksamheter. Rehabenheten inom Socialtjänst försörjningsstöd, som tidigare använde 
platserna, upphörde och aktuella deltagare hänvisades till Navet som under hösten 2013 
formade sin verksamhet och började arbeta med personer i behov av arbetsträning.  
 
Kontoret föreslår att Uppsala Rödakorsetkrets beviljas verksamhetsbidrag om 126 500 kr för 
andra halvåret 2014. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidrag till Uppsala Rödakorsetkrets finns med i nämndens budget för 
2014 inom arbetsmarknadsåtgärder, budgetpost Förenings- och organisationsbidrag. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Jan Holmlund 
Tf. Direktör 
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Till Uppsala kommun 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
Strateg Karin Reuterdahl 
75375 Uppsala 

Ansökan från Uppsala Rödakorskrets - tillhandahållande av platser för arbetsträning. 

Sedan mer än tio år har Uppsala kommun och Röda Korset i Uppsala haft en 
överenskommelse innebärande att kommunen placerat åtta personer per år för arbetsträning på 
Mötesplats Kupan. Personal från Röda Korset har ansvarat för handledningen. Kommunen har 
ersatt Röda Korset för en del av kostnaderna för denna handledning. 

Ansvarig personal på Mötesplats Kupan har lagt ned mycket tid och omsorg på handledning 
och omhändertagande av de personer som enligt överenskommelsen fått arbetsträningen. Vad 
vi erfarit har arbetet skett t i l l ful l belåtenhet. Då därtill samarbetet med Uppsala kommun varit 
mycket gott är Röda Korset berett att fortsätta samarbetet enligt tidigare förutsättningar. 

Med hänvisning t i l l ovanstående ansöker Uppsala Rödakorskrets om 253 000 kronor för att 
under år 2014 tillhandahålla åtta platser för arbetsträning/sysselsättning på Mötesplats Kupan 
i Uppsala. Den begärda summan motsvarar bidraget för år 2013 med en uppräkning av lön på 
2,4%. 

Uppsala den 14 december^2013 
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Anne-Marie Pernulf 
Ordförande i Uppsala Rödakorskrets 

Uppsala Rödakorskrets 
Trädgårdsgatan 16C 
753 09 Uppsala 
Tel+46 703 141003 
e-mail: anne-marie.pernulf@telia.com 
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