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Social- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden

Support och arbetsteamet, överföring av del av
verksamhet vid Hantverkshuset, Leanlink Råd och stöd
till Arbetsmarknadsnämnden
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamheten vid Support och arbetsteamet överförs till arbetsmarknadsnämnden från och med 2022-01-01.
2. Arbetsmarknadsnämnden ges rätt att fakturera social och omsorgsnämnden
för de kostnader som under 2022 avser Support och arbetsteamet enligt
nuvarande överenskommelse mellan Råd och stöd och social och
omsorgsnämnden.
3. Omfördelning av budgetram från social- och omsorgsnämnden till
arbetsmarknadsnämnden avseende Support och arbetsteamet från och med 1
januari 2023 godkänns.
4. Befintligt avtal till Hantverkshuset tillförs 700 tkr för att finansiera platser
för de individer som idag omfattas av Leanlinks verksamhetsuppdrag
avseende Skog och mark och som inte övergår till arbetsmarknadsnämndens
verksamheter.
5. Uppdrag ges till social- och omsorgsdirektören att revidera uppdraget till
Leanlink Råd och stöd avseende verksamheten vid Hantverkshuset med
anledning av förändringarna inklusive resursförstärkningen med 700 tkr.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Verksamheten vid Support- och arbetsteamet övertas från social- och
omsorgsnämnden från och med 2022-01-01.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2012 avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende öppen dagverksamhet, arbetsstödjande insatser vid Hantverkshuset.
Målgruppen är personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning samt personer med psykosocial problematik. Avtalet
reviderades 2019 till verksamhetsuppdrag och gäller from 2020-01-01.
Med anledning av social- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott
vid bokslut 2020 har en samlad åtgärdsplan tagits fram vilken beslutades i juni
2020. (Dnr SON-331). Den beslutade resurseffektiviseringen finns också som
åtgärd i arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan. (AN 2020-70).
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Då verksamheten Support och arbetsteamet har en mer tydlig arbetsinriktad
målsättning än vad som ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvar så
föreslås uppdraget Support och arbetsteamet att övergå till
arbetsmarknadsnämnden.
För att fortsättningsvis stödja målgruppen som finns inom Hantverkshuset
föreslås de delar av uppdraget som inte avser support och arbetsteamet kvarstå
inom social- och omsorgsnämnden.
För att möjliggöra lämplig aktivitet för de individer som idag finns i
verksamheten skog och mark och som inte har en planering mot arbete och
studier föreslås hantverkshusets avtal dessutom förstärkas med 700 tkr.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppsägning av verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd avseende
verksamhet vid Hantverkshuset Support och arbetsteamet.docx
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2012 avtal med Leanlink Råd och Stöd
avseende öppen dagverksamhet, Support och arbetsteamet samt
arbetsstödjande insatser vid Hantverkshuset för personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt personer med psykosocial
problematik. Avtalet reviderades 2019 till verksamhetsuppdrag och gäller från
och med 2020-01-01 och tillsvidare med möjlighet för parterna att påkalla och
komma överens om villkorsändring eller upphörande.
Då verksamheten Support och arbetsteamet har en mer tydlig arbetsinriktad
målsättning än vad som ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvar så
föreslås uppdraget Support och arbetsteamet att övergå till
arbetsmarknadsnämnden. Insatser med en arbetsmarknadsinriktning finns idag
inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och behovet för målgruppen
som är i behov av och bedöms ha förutsättningar för arbetsinriktade insatser
ska erhålla insatser inom ramen för arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
2019 tillskapades arbetsmarknadsnämnden med ett särskilt ansvar för
arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens
aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas
möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot
biståndsbehövande. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar också för kommunens
beställning av Offentligt skyddade anställningar (OSA).
Från och med 2022-01-01 etableras en ny förvaltning - Integration och
arbetsmarknadsförvaltningen, för att organisatoriskt samla
arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinriktade verksamheter och insatser
med fokus på att stödja invånarnas möjligheter att bli självförsörjande.
För att fortsättningsvis utgöra stöd för den målgrupp inom hantverkshusets
avtal som inte har fokus på arbete föreslås övriga delar av uppdraget kvarstå
inom social- och omsorgsnämnden.
På social och omsorgsförvaltningens sammanträde i oktober 2021 föreslås
nämnden fatta beslut om att avsluta Leanlinks verksamhetsuppdrag avseende
skog och mark. För att möjliggöra lämplig aktivitet för de individer inom
verksamheten som inte har en planering mot arbete och studier, ca 13 individer,
föreslås hantverkshusets avtal dessutom förstärkas med 700 tkr. Detta tillskott
bedöms möjliggöra att verksamhet kan tillskapas som matchar individernas
behov.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen följer social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan utifrån åtgärd
samordning och effektivisering av arbetsinriktade insatser (SON-331) och
resurseffektivisering genom samordning och sammanslagning av
verksamheten mellan SON och AN, i arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan.
(AN 2020-70).
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Ingen besparing avseende verksamheten support och arbetsteamet kommer
ske utifrån givet förslag. Syftet med överflytt av avtal är att samla
arbetsmarknadsinriktade insatser under arbetsmarknadsnämnden.
Värdet för support och arbetsteamets avtal uppgår till 3 407 367 kronor
(2021 års prisnivå) vilket under 2022 kommer faktureras social och
omsorgsnämnden. Från och med 2022-01-01 sker uppräkning enligt
kommunens uppräkningsmodell.
Verksamhetsuppdraget avseende hantverkshuset, i de delar som ej avser
arbetsförberedande insatser, föreslås utökas med 700 tkr för att möjliggöra
lämplig insats för individer som idag har aktivitet på skog och mark.
Samråd
Samråd har skett med Leanlink, Arbetsmarknad och integration.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts innan socialoch omsorgsnämndens beslut.
Information enligt 19 § medbestämmande har lämnats innan
arbetsmarknadsnämndens beslut.
Social- och omsorgsförvaltningen

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd
Avdelningen för arbetsmarknad och
integration, utbildningskontoret.
Kvalitet och utveckling, avdelning
Vuxna, enhetschef

