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Omstrukturering av sysselsättningsverksamheter,
Montex och företagssupport
Sammanfattning

Förvaltningen ser behov av effektiviseringar av sina
sysselsättningsverksamheter.
Effektiviseringarna innebär att öka kapaciteten inom vissa
befintliga verksamheter och avveckla vissa andra samt se över
sin ersättningsmodell till utföraren. Förvaltningen ser därför
behov av att sysselsättningsverksamheterna Montex och
Företagssupport bör avvecklas.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-08-13 – Omstrukturering av
sysselsättningsverksamheterna Montex och Företagssupport
Förslag till beslut

1. Socialnämnden avvecklar sysselsättningsverksamheterna
Montex och företagssupport.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta tidpunkten
för avvecklingen.

Siw Lidestål

Maria Willix

Förvaltningschef

Tillförordnad avdelningschef

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST socialforvaltningen@haninge.se
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Bakgrund

Sysselsättningsverksamhet enligt socialtjänstlagen
Sysselsättningsverksamhet enligt socialtjänstlagen riktar sig
till personer med psykiskt funktionsnedsättning som bedöms
vara i behov av en daglig aktivitet och meningsfull
sysselsättning. Innehållet kan variera från mer öppen social
samvaro till mer strukturerad sysselsättning med varierande
grader av krav på den enskilde att delta i vissa moment under
överenskomna tider, eller sysselsättning under mer
arbetsliknande former.
Sysselsättningsverksamheten i Haninge kommun ska:
-

Vara en del av ett samordnat återhämningsorienterat
arbete och erbjuda stöd för den enskilde att närma sig
arbetsmarknaden och att komma ut i lönearbete.

-

Bidra till en meningsfull vardag, erbjuda en
rehabiliterande miljö som ska stärka individens
förmåga att utveckla och träna förmågor och stödja
återhämning för individer som står mycket långt från
arbetsmarknaden.

Montex
Montex är en sysselsättningsverksamhet och för personer med
psykisk funktionsnedsättning med beslut enligt
socialtjänstlagen. Målgruppen är personer som varit borta
från arbetslivet under en lång tid eller aldrig haft en möjlighet
att etablera sig på arbetsmarknaden. Vid Montex utför
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deltagarna enklare monteringsjobb på uppdrag av olika
utförare.
Budget för 2018
Personal kostnader

1 155 tkr

Lokalkostnader kostnader

- 400 tkr

Köp av varor och tjänster

- 180 tkr

Summa kostnader

- 1735
tkr

Intäkter från utförda arbeten

300 tkr

Netto kostnader

- 1 435
tkr

Montex bedrivs i mycket stora lokaler i Jordbro
industriområdet. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och
saknar faciliteter som skulle göra det möjlighet att ta emot fler
deltagare. Från och med september 2019 kommer hyran för
lokalerna att höjas med tre procent per år.
Förvaltningen gjorde under december 2017 en uppföljning av
verksamheten på Montex. Vid förvaltningens uppföljning
framkom svårigheter för personalen att finna lämpliga
arbetsuppgifter för målgruppen.
Socialförvaltningen åtog sig att göra en översyn av
verksamheten och återkomma om förslag på åtgärder.
Företagssupport
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Företagssupport erbjuder individuell sysselsättning. Stödet
utformas individuellt utifrån förmåga och intresse och
personer erbjuds arbetsträning inom på företag. Målgrupp är
personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd
för att arbetsträna. Syftet är att insatsen ska bidra till högre
livskvalitet i vardagen genom aktiviteter på en arbetsplats.
Företagssupport erbjuder kartläggning av behov och förmåga,
individuell handledning på arbetsplats, hjälp med CV,
datakunskap, vägledning och stöd vid studier.
Budget för 2018
Personal kostnader

- 550 tkr

Köp av varor

- 10 tkr

Summa kostnader

- 550 tkr

Kostnaderna täcks av anslag från beställaravdelningen inom
socialförvaltningen.
Resultat 2017
Montex

Företagssupport

Antal deltagare

26 deltagare

36 deltagare

Resultat

1 gjorde en

13 deltagare gjorde

stegförflyttning

en stegförflyttning.
9 personer
avslutades mot
studier/arbete
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Antalet personer som varit berättigade till insatsen
sysselsättning enligt socialtjänstlagen har under de senaste
åren legat relativt konstant mellan 45-50 enskilda personer
per år. Förvaltningen gör bedömningen att volymerna
kommer att vara fortsatt i samma nivåer inom närmaste
framtiden, varför det inte finns anledning att kommunen
binder upp sig med långa och dyra lokalkostnader för dessa
verksamheter.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningarna Arbete,
sysselsättning och assistans och Vuxen.
Risk- och konsekvensanalyser har skett med skyddsombud.
Samråd har skett med Haninge kommuns handikappråd.
Samråd har skett med berörda deltagare.
Ärendet samverkas med fackliga arbetstagarorganisationer
enligt gällande samverkansavtal.
Förvaltningen kommer i förekommande fall att fullgöra sin
förhandlingsskyldighet med fackliga
arbetstagarorganisationer i enlighet med MBL och LAS efter
socialnämndens beslut i detta ärende.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gjort en genomgång av sina
sysselsättningsverksamheter. Genomgången visar att det finns
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möjlighet att öka kapacitet inom vissa verksamheter för att ta
emot fler deltagare.
Bland annat ser förvaltningen att återtagandet av
verksamheten Kulfångsgården från entreprenad till egenregi
kommer att medföra att förvaltningen kommer att få ökade
lokalytor. Ökade lokalytor ger förvaltningen möjlighet att
omdisponera för att bättre utnyttja lokaler för daglig
verksamhet och sysselsättningsverksamheter.
Förvaltningen har gjort en genomgång av samtliga personer
som idag har insatsen sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
Genomgången visar att dessa personer som idag har sin insats
på Montex och Företagssupport med fördel kan erbjudas
sysselsättning på andra verksamheter inom förvaltningen.
Nya och yngre målgrupper kommer i större utsträckning att
erbjudas mer arbetslivsorienterade alternativ i samarbete med
förvaltningens arbetsmarkandsverksamheter. Utveckling av
ett mer evidensbaserat arbetssätt för denna målgrupp
kommer ske i samverkan med Samordningsförbundet östra
Södertörn.
Förvaltningen ser även behov av att se över ersättningsformen
till den egna utförarorganisationen. Det finns ekonomiska
fördelar att övergå från en fast anslagsfinansiering till en
ersättning som grundar sig på deltagarens faktiska närvaro.
En ersättning som grundar sig på deltagarens faktiska närvaro
tillämpas redan idag på daglig verksamhet.
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Konsekvenserna av det föreslagna beslutet
Förvaltningen bedömer att åtgärden kommer att ge
ekonomiska effektiviseringar. Effektiviseringar beräknas
uppgå till cirka 1 000 000 kronor per år. Effektiviseringar
beräknas i huvudsak vara hänförliga till minskade
-

lokalkostnader för Montex cirka 400 000 kronor,

-

personalkostnader för Företagssupport cirka 200 000
kronor och

-

ersättning till utföraren cirka 400 000 kronor.

Förvaltningen kommer även att undvika ökade lokalkostnader
för Montex från och med september 2019.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte kommer att leda till
försämringar när det gäller kvaliteten på insatsen.
Berörda deltagarna kommer efter arbetsförmåga och intresse
att erbjudas deltagande på andra kommunala verksamheter
eller på arbetsplatsförlagda verksamheter. I dagsläget bedöms
att 35 deltagare som kan komma att beröras av det föreslagna
beslutet genom att matchas till annan arbetsplats.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef Vuxen, Avdelningschef
arbete och Sysselsättning
För kännedom: Handläggare

