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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Christina Björkman

2020-02-03

Dnr AN 2019-114

Arbetsmarknadsnämnden

ArDaKo - överföring från social- och omsorgsnämnden
till arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Ärende
Idrott och service inom Leanlink har idag ett uppdrag från social- och
omsorgsnämnden gällande ArDaKo. Social- och omsorgsnämnden har beslutat
att säga upp detta avtal med upphörande 2020-12-31 (se bifogat
protokollsutdrag).
Verksamhetens målgrupp är personer med fysisk funktionsnedsättning och
omfattar totalt 12 årsplatser. Arbetsuppgifterna är inom grafik, layout och
administration. Verksamheten planeras att samlokaliseras med Idrott och
service övriga verksamheter på Dvärggatan.
För att få en bättre samordning av arbetsmarknadsnämndens platser föreslås
ArDaKo inkluderas i övriga verksamhetsuppdrag från och med 2021-01-01.
För att få med en ramändring tas detta med i budgetarbetet inför
verksamhetsåret 2021. Verksamhetsinnehåll, målgrupp och omfattning av antal
årsplatser föreslås bli oförändrade i det nya samlade verksamhetsuppdraget.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
ArDaKo – överföring från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden (feb -20).
docx
Bilaga – § 222 ArDaKo, uppsägning av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd (feb 20).doxc
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Bakgrund
Sedan avtalet tecknades 2013 har Leanlink genomfört förändringar i sin
organisation och ArDaKo omfattas sedan 2016 av affärsområdet Stöd och
Service under enheten Idrott och service. Förändringen har inneburit att flera
insatser har samlats under samma enhet och där målet för samtliga insatser är
att utveckla individer att komma närmare arbetsmarknaden och erhålla arbete
eller påbörja studier. Det finns också en planering från Leanlink att ArDaKo
ska samlokaliseras med enheten Idrott och service i lokaler anpassade för
målgruppen och aktuella insatser. Samlokaliseringen är ett led i ökad
samverkan, samordning och samutnyttjande av resurser.
För att få en bättre samordning av arbetsmarknadsnämndens platser föreslås
ArDaKo inkluderas i övriga verksamhetsuppdrag från och med 2021-01-01.
För att få med en ramändring tas detta med i budgetarbetet inför
verksamhetsåret 2021. Verksamhetsinnehåll, målgrupp och omfattning av antal
årsplatser föreslås bli oförändrade i det nya samlade verksamhetsuppdraget.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten tar med i budgetarbetet inför verksamhetsåret 2021 där förslag
tas fram för en ramändring.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål, målområde Medborgare:
Stark gemenskap och människor i arbete.
Jämställdhet
Alla deltagare oavsett kön kan ta del av verksamheten. Deltagare får samma
information om insatserna och stöd inom ramen för verksamheten.
Samråd
Samråd har skett med Social- och omsorgsförvaltningen som samtycker till
förändringen.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten följs upp genom arbetsmarknadsnämndens systematiska
kvalitetsarbete och genom en samverkansgrupp kopplad till uppdragen för
gemensam uppföljning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallad.
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