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Översyn av arbetstränings- och sysselsättnings-verksamheter
Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner att arbetstränings- och sysselsättningsverksamheten Rasken
inriktas mot målgruppen personer med funktionsnedsättning
2. Nämnden godkänner redovisningen beträffande arbetsträningsverksamheterna
Husbygårdsteamet, Ramverkstaden och Utelaget
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bistånd/arbetsmarknadsåtgärder
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social omsorg
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VO-chef omsorg om
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Sammanfattning
Förvaltningen har genomfört en partiell översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna. Översynen visar att arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna
kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. En sådan effektivisering förutsätter en viss omstrukturering inom och mellan verksamheterna - bland annat att ansvarsfördelningen mellan
verksamhetsområdena förändras. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att sysselsättningsverksamheten Rasken inriktas mot målgruppen personer med funktionsnedsättning. Ansvaret för verksamheten övergår från verksamhetsområdet social omsorg till
verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning den 1 november
2007. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen beträffande arbetsträningsverksamheterna Husbygårdsteamet, Ramverkstaden och Utelaget. Redovisningen
innebär att dessa tre verksamheter den 1 januari 2008 organisatoriskt förs samman till en
förvaltningsintern utförarenhet för arbetsträningsverksamheter. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder övertar driftansvaret för hela den fusionerade
enheten. Verksamhetsområdet social omsorg köper sedan i mån av behov platser inom
enheten. Eventuella organisatoriska förändringar inom verksamheterna kommer att behandlas i särskild ordning och förhandlas med berörda fackliga organisationer före övertagandet. Nämnda arbete får också ses som en del i budgetprocessen inför 2008 års verksamhetsplan. Planeringen bygger på att de finansiella förutsättningarna för de berörda
verksamheterna inte ändras nämnvärt.
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Arbetstränings- och sysselsättningsverksamheter
Med arbetsträning avses en verksamhet där målet är att personen efter arbetsträningen kan
gå vidare till arbete, praktik eller utbildning. Med sysselsättning avses en verksamhet där
målet är att personen får en sysselsättning för att kunna tillhöra ett sammanhang och få
bättre livskvalitet. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har ett varierande utbud av sådana
verksamheter. Sammantaget kan förvaltningen erbjuda arbetsträning, arbetsförmågebedömning och arbetsliknande sysselsättning inom parkskötsel, måleri, snickeri, flytt, städning, svetsarbete, cykelverkstad, renovering, inramning, tillverkning av nyckelskåp samt
restaurangverksamhet. Målgrupperna för verksamheterna ser olika ut: arbetssökande,
personer med missbruksproblem, med socialpsykiatrisk diagnos eller med funktionsnedsättning. Olika enheter inom förvaltningen ansvarar för respektive verksamhet beroende
på vilken målgrupp den vänder sig till.

Partiell översyn – Behov av effektivisering/omstrukturering
Förvaltningen har genomfört en partiell översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna. Översynen, som under våren 2007 genomfördes parallellt inom de båda
tidigare förvaltningarna och slutfördes sedan såväl struktur- som detaljorganisationen för
den nya förvaltningen fastställts, visar att arbetstränings- och sysselsättningsverksamheterna kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. I den reviderade verksamhetsplanen för år
2007 anförs att de gemensamma resurserna avseende bland annat sysselsättning bör kunna
utnyttjas på ett bättre sätt. En sådan effektivisering förutsätter en viss omstrukturering
inom och mellan verksamheterna - bland annat att ansvarsfördelningen mellan verksamhetsområdena förändras. Förvaltningen avser att vidta åtgärder inom flera av de studerade
verksamheterna. I den reviderade verksamhetsplanen för år 2007 redovisar förvaltningen
att den ska återkomma till nämnden med redovisning av åtgärder inom såväl Husbygårdsteamet som restaurangverksamheten Rasken. I detta ärende redovisas förvaltningens planerade åtgärder inom berörda verksamheter.

Förvaltningens planerade åtgärder
Restaurangverksamheten Rasken
Rasken är en restaurangverksamhet i Rinkeby servicehus som kan erbjuda 5 personer med
psykisk funktionsnedsättning meningsfull daglig sysselsättning. Rasken drivs av den social-psykiatriska enheten inom verksamhetsområdet social omsorg. Verksamheten med 4-5
deltagare är inte kostnadseffektiv.
Ansvaret för verksamheten övergår från verksamhetsområdet social omsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning den 1 november 2007. Omstruktureringen innebär att verksamheten skiftar huvudsaklig målgrupp från personer med
socialpsykiatrisk diagnos till personer med funktionsnedsättning, för vilka behov av vidgade insatser föreligger. Nuvarande klienter inom verksamheten med socialpsykiatrisk
diagnos kan antingen bli kvar inom verksamheten eller, efter individuell prövning, få sitt
behov av insatser tillgodosett på annat sätt. Verksamheten kan därmed tillföras de intäkter
förvaltningen bör kunna erhålla för de nivåbedömda insatserna för de arbetstagare från
daglig verksamhet som kommer att ingå i verksamheten. Genom att verksamheten delas
upp på två arbetslag med 2 x 3 platser som går om lott med varandra kan öppettiden och
antalet sålda portioner samt intäkterna dessutom ökas utan att kostnaderna samtidigt ökar
nämnvärt. Omstruktureringen beräknas kunna medföra att kostnader och intäkter för verk-
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samheten balanserar eller till och med resulterar i ett överskott. Den nuvarande årliga
nettokostnaden för verksamheten om närmare 2 mnkr skulle därmed bortfalla.
Den utökade verksamheten kommer också möjliggöra att några platser i daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan inrättas i restaurangens serveringsdel utan
att kostnaderna påverkas nämnvärt.
Husbygårsteamet, Ramverkstaden och Utelaget
Husbygårdsteamet är en verksamhet i Husby med 15-20 platser, som huvudsakligen erbjuder daglig sysselsättning till personer med missbruksproblematik, men teamet tar även
emot personer för arbetsträning och OSA-anställda. Verksamheten drivs av missbruksenheten inom verksamhetsområdet social omsorg.
Rinkeby arbetscentrum, som drivs av arbetsmarknadsenheten inom verksamhetsområdet
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, erbjuder genom Ramverkstaden (10
platser) och genom Utelaget (20 platser) arbetsträning till arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd som behöver arbetsförberedande insatser.
Nämnda tre verksamheter är underutnyttjade och inte kostnadseffektiva. Den samlade
nettokostnaden för dessa verksamheter uppgår till cirka 2,5 mnkr per år.
Förvaltningen planerar att den 1 januari 2008 organisatoriskt föra samman nämnda tre
verksamheter till en förvaltningsintern utförarenhet för arbetsträningsverksamheter. Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder övertar driftansvaret för
hela den fusionerade enheten. Verksamhetsområdet social omsorg köper sedan i mån av
behov platser inom enheten. För dessa verksamheter kommer hösten 2007 att kännetecknas av en planeringsfas där förvaltningen ser över vilka delverksamheter som ska behållas
och utvecklas och vilka som eventuellt ska avvecklas. Syftet är att effektivisera användningen av de inrättade platserna för arbetsträning och att eventuellt inom ram utöka kapaciteten. Lokalanvändningen kommer också att ses över. Översynen kommer även att beakta det eftersatta behovet av arbetsträningsplatser för kvinnor.
Enligt förslaget om Jobbtorg ska ansvar för arbetsträning under år 2008 fortsatt bedrivas
av stadsdelsnämnderna. Den fortsatta översynen ska bevaka och beakta hur verksamheten
med jobbtorg påverkar förutsättningarna för förvaltningens arbetsträningsverksamheter. I
viss utsträckning förväntas Jobbtorg köpa arbetsträningsplatser av enheter som denna.
Gemensamt
Eventuella organisatoriska förändringar inom verksamheterna kommer att behandlas i
särskild ordning och förhandlas med berörda fackliga organisationer före övertagandet.
Nämnda arbete får också ses som en del i budgetprocessen inför 2008 års verksamhetsplan. Planeringen bygger på att de finansiella förutsättningarna för de berörda verksamheterna inte ändras nämnvärt.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att nämnden godkänner dels att sysselsättningsverksamheten Rasken inriktas mot målgruppen personer med funktionsnedsättning,
dels redovisningen beträffande arbetsträningsverksamheterna Husbygårdsteamet, Ramverkstaden och Utelaget.
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