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§ 32 Dnr KS 303472  

Upprop, val av justerare samt information från ordföranden 

 

Upprop förrättas. Monica Bang Lindberg utses att justera dagens protokoll. 

 

Ordföranden informerar om att sammanträdena fortsättningsvis kommer att hållas 

mellan kl 8.30-12.00.  
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§ 33 Dnr KS 307567  

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

Sammanfattning 

 

Förtroendevalda och medarbetare i kommunens nämnder, respektive förvaltningar 

informerar om aktuella frågor. 
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§ 34 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 

egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 

migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 

val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 

förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 

andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 

valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 

får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 

migrationsverket.   

  

När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 

skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 

beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 

sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  

När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 

dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 

Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg). 
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§ 35 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Strukturer för arbetet med överenskommelser med idéburna sektorn, ÖK idé, är antagna. 

Nuläget har en komplexitet, där vissa beslut och tidsplaner är möjliga, andra inte. 

  

Planeringsdialogen är förskjuten i tid, vilket innebär en senare förläggning av beslut 

kring långsiktig finansiering och resurser för processledare. En uppstartad utvärdering 

höst 2020 innebär möjlig revidering av Ök idé under tidig vår. Beslut om styrgrupp ska 

tas där förslaget är utskottets presidie. 

  

Beslut om att använda nuvarande IOP resurser för snabbare åtgärder kräver också 

specifik handläggning och beslut. Arbetet behöver således tas framåt i möjliga beslut nu 

och vidare i kommande processer, men ska ses som en helhet. 

  

Att centralisera handläggning och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, 

krävde en ny handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  

IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 

kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 

teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 

ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 

(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 

resurssättning för 2021–2023.   

  

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 

avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 

som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 

samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 

att vi vill hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete 

som pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond framöver. 

  

Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens Folkhälsostrateg. 

Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas en 

Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan kan 

motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 

processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen. 

  

Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 

samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 

Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 

processledaren har enligt ÖK Idédokumentet.  

Enligt den handläggningsordning som finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje 

förvaltning själv driva processen från initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd 

och samordning av denna process, något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. 

Processledarskapets omfattning behöver öka om det ska omfatta samordning och 
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processtöd kopplat till kommunens IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny 

processledare för ÖK Idé då uppdraget inte längre ryms inom ramen för 

Folkhälsostrategens tjänst.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 206.   

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 204. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09.   

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Att första att-satsen i förslaget i handlingarna ska ändras till 

följande lydelse: 

 

Att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att utskottet antar 

detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på övriga förslag i handlingarna och 

finner att utskottet beslutar enligt dessa. 

Beslut 

Arbetsmarknad och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023, 

  

att möjliggöra idéburen offentlig samverkan (IOS) för att möta behov som uppstått i 

samband med Corona, 

  

att kommunen behöver utse en ny processledare för ÖK Idé samt öka 

processledarskapets omfattning för att kunna innefatta samordning och processtöd 

kopplat till kommunens IOP:er. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att utse utskottets presidium som styrgrupp för ÖK Idé. 
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§ 36 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning 

Informationer som ska ges enligt antaget Årshjul för september månad är: 

• Status mötesplatser  

• Resultat Vux  

• Jobbcentrum 

• Omvärldsorientering näringslivet 

• Bryta segregationen (2019/00381) projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” 

  

Status mötesplatser 

Dalaberg: 

På grund av covid-19, så beslöt förvaltningschef, att stänga båda mötesplatserna den 19 

mars. Mötesplats Dalaberg öppnade åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det 

satts upp plexiglas mellan korridor och café. I lokalen har ett antal stolar tagits bort och 

ett maxantal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund av covid-19. Mötesplatsen har 

haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete för att öka kunskap 

om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var den 16 juli. Läs 

mer om de olika verksamheterna som bedrivits på mötesplatserna under rubriken 

Ärendebeskrivning. 

  

Tureborg: 

Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för sommarverksamhet, 

men har nu stängt för gott. Arbetet med avveckling sker med stöd av en 

Genomförandeplan. Modulerna återförs till ägaren Skolmoduler AB under oktober 

månad och sedan återställs marken där modulerna stått.  

  

Resultat Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningens resultat T1 2020 

Måluppfyllelsen från tertialen var sfi 90%, grundläggande utbildning 92%, gymnasiala 

allmänna kurser 86% och yrkesutbildningar 100%. Resultaten ligger i nivå med tidigare 

resultat. Covid-19 har påverkat verksamheten. 17 mars övergick undervisningen till 

distans och många individuella lösningar för att nå eleverna har genomförts. Både lärare 

och elever upplever att den digitala kompetensen ökat. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

inom yrkesutbildningar har påverkats. Där det har varit möjligt har APL-perioderna 

skjutits fram i utbildningen. APL blev till viss del genomfört inom barnskötare, buss, 

servicepersonal hotell och rengöringsservice. 

  

Brukarenkät genomfördes under våren och resultatet blev: 

Trygghet: 93,8% 

Studiero: 90,0% 

Trivsel: 93,2% 
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I enkäten fanns frågan ”hur fungerar det att studera på distans” som fick svaren ganska 

bra/mycket bra: 73% och ganska dåligt/mycket dåligt: 27%. 

  

Det finns två pågående insatser som syftar till att förbättra måluppfyllelsen i Matematik 

2b och måluppfyllelsen i skriva inom sfi. Måluppfyllelsen inom Matematik 2b har ökat 

från 40% till 90% och färdigheten skriva har gått från 55% till 78%. 

  

Jobbcentrum 

”Jobbcentrum” representeras i dagsläget endast av Arbetsmarknadsavdelningen 

tjänstepersoner. Arbetsförmedlingen har en längre tid inte kunnat vara med i samverkan 

men anvisar återigen stort antal deltagare för arbetsträning. De har dock gett oss 

meddelande nu om att de kommer att öppna upp för samverkan igen nu. Mycket 

personal som de lånat ut, är på väg tillbaka så de kommer att kunna ta en mer aktiv roll 

igen.  

Konsulenter och chefer i Jobbcentrum är indelade och utsedda att bearbeta näringsliv 

och andra samverkansaktörer så vi får in fler åtgärder för deltagare.  

Samordningsförbundet har erbjudit sin medverkan. 

Tjänstepersonerna riktar och skapar arbetsmarknadsprogrammen efter deltagarnas 

behov. De som saknar arbetsförmåga, står långt ifrån, behov av kortare insatser osv. 

Arbetslösa i försörjningsstöd är idag överrepresenterade bland deltagarna och 

socialsekreterare får mycket snabbt underlag för sitt beslutsunderlag genom att 

personerna är i aktivitet och med en tät samverkan mellan konsulent och 

socialsekreterare.” 

  

Omvärldsorientering näringslivet 

Information ges om bl.a. inkomna resultat av Svenskt Näringslivs attitydundersökning, 

samt resultat av den så kallade insiktsmätningen. 

  

Bryta segregationen – projekt Uddevalla mot minskad segregation 

Projektet har sedan den senaste avrapporteringen den 13 maj 2020 genomfört 

uppföljningsmöten med nästan alla de aktivitetsansvariga i projektet. Möten kommer att 

genomföras med alla, men skillnader i semesterläggning har inneburit svårigheter att 

träffa vissa av de aktivitetsansvariga under sommarmånaderna 

  

På grund av det globala utbrottet av covid 19 så har en hel del av aktiviteterna varit 

tvungna att ha uppehåll från och med mars 2020. Flertalet aktiviteter har trots detta 

kunnat bedrivas, men på andra sätt, ofta har anpassningen inneburit att man har mindre 

grupper, eller bedriver aktiviteten online. I dagsläget är det oklart när en återgång till det 

normala kan genomföras före projektslut, men projektledningen följer utvecklingen av 

situationen. 

  

Alla projektmedel som inte har spenderats före den 31 december 2020 måste 

återbetalas. I och med att flera av aktiviteterna just nu har uppehåll så har 

projektledningen varit i kontakt med de aktivitetsansvariga på de andra förvaltningarna 

för att se över projektbudgeten och flytta medel från aktiviteter som inte kommer att 

hinna spendera sina medel i tid. I nuläget planeras ingen flytt av dessa medel.  
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Arbetet med den ekonomiska redovisningen för tertial 2 genomförs under månadsskiftet 

augusti-september. 

  

Utbrottet av viruset covid 19 har även påverkat de nätverksträffar som var planerade. De 

träffar som skulle ha genomförts med Delegationen mot segregation har skjutits upp 

tills vidare. Delegationen mot segregation har skapat en nätverksgrupp i teams där de 32 

kommuner som är del av den här satsningen kan kommunicera och nätverka med 

varandra och med delegationen mot segregation. Hittills har gruppen använts för att 

sprida kunskap om hur de olika kommunerna arbetar med att motverka spridningen av 

Corona i sina socioekonomiskt utsatta områden, och en rapport om detta finns 

tillgänglig på delegationen mot segregations hemsida.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 37 Dnr KS 2019/00257  

Ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och 
underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 i 
ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019 

Sammanfattning 

Projekt Startsträckan. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har inom ramen för 37 § förordning om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122), beviljat Uddevalla kommun 

337 500 kronor för insatsen Startsträckan. Projekt pågår 2019-09-01 - 2020-12-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2019-09-25 att utgöra styrgrupp åt 

projektet och att ärendet skall behandlas tre gånger under 2020 (april, sept. och dec.). 

  

Sedan den senaste avrapporteringen i Arbetsmarknads-och-integrationsutskottet så har 

verksamheten varit vilande. Utbrottet av coronavirus (SARS-CoV-2) i kombination med 

deltagarnas ofta mycket svaga hälsoläge har gjort det i praktiken svårt att genomföra de 

veckovisa gruppträffar som projektet tidigare byggt sin verksamhet på. Cirka hälften av 

de platser som funnits tillgängliga för deltagare har använts. Enligt överenskommelse 

med Länsstyrelsen ska verksamheten starta 1 oktober 2020. Det är dock ännu oklart om 

aktiviteten kan återupptas under hösten. Dialog med Länsstyrelsen gällande 

uppstartsdatum kommer ske under september månad. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31      

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 38 Dnr KS 2020/00046  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning vill informera om tre nya projekt 

som avdelningen driver eller är delaktiga i: 

1. ESF projektet PUMA (personlig utveckling mot arbete) år 2020–2023. Ärende 

2020/536. Utlysning: Öka övergången till arbete och studier för de som står särskilt 

långt ifrån arbetsmarknaden. Beviljats knappt 3 mkr i stöd. Vi sökte förra året (ärende 

2019/575) men fick avslag. Vi har ändrat lite i ansökan och nu beviljats stöd i knappt tre 

år. Handlar i stora drag om stegförflyttning mot arbete för försörjningsstödstagare. 

2. Vi har beviljats medel för strategisk samverkan av Delmos (delegationen mot 

segregation) 576 960 kr. Medlen används i huvudsak till att anställa en Strateg (Linnea 

Lindgren) fram till april 2021 som ska jobba med förankring och implementering av 

Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska uppdrag. 

3. Deltagande i folkhögskolornas EU-projekt ”VI-projektet” (vänder sig till unga 16–24 

år som varken arbetar eller studerar). Den yngre åldersgruppen ingår i ansvaret KAA 

(kommunala aktivitetsansvaret). Syftet med samverkansprojektet är att ha tillgång till 

fler valbara insatser att välja på. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 39 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden.  

  

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 

äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 

ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 

kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 

omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 

tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 

möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 

och ha ett bra liv. 

  

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 

från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 

vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 

metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap. 

 

Arbetsmarknad och Integrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 

presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 

till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 

finns med i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

  

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 
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Deltar ej i beslutet 

Monica Bang Lindberg (L) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2019/00670  

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Linnéa Lindgren, arbetsmarknadsavdelningen informerar om avdelningens arbete med 

stöd till nämnder och förvaltningar med implementering av planen.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 


