
  
Utses att justera Jarmo Uusitalo 
Justeringens plats och tid Hotell Bohusgården, 2022-02-09 Paragrafer §§ 1-7  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Camilla Johansson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Jarmo Uusitalo 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2022-02-01 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2022-02-10 
Anslaget tas ner 2022-03-04 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01  
 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Utsikten, Junogatan/ Videomöte, kl.08:00-10:37 med 

ajournering kl. 09:15-09:35 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), från och med § 2, deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 
  

  
Övriga Emelie Eék, folkhälsostrateg, § 3 

Roland Henriksson, utvecklare, § 4  

Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen 

Björn Wärnberg, verksamhetschef Vuxenutbildningen 

Said Osman, strateg 

Annette Jonasson, utvecklare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472 

Upprop samt val av justerare 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att utse Jarmo Uusitalo (MP) till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 307567 

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

Sammanfattning 

Ledamöterna lämnar kortfattade redogörelser om vad som är aktuellt i nämnderna. 

 

Verksamhetschef Björn Wärnberg informerar om de praktikplatser som har tillskapats 

för olika arbetsmarknadsåtgärder. 

 

Ordförande Camilla Johansson (C) rapporterar från en dialog med gymnasieelever om 

integration. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2020/00106 

Initiativ till IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan 
Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med initiativ om Idéburet 

Offentligt Partnerskap med Uddevalla kommun med syfte att öka den fysiska aktiviteten 

bland personer med funktionsnedsättning.  

 

Ett förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att Uddevalla kommun 

bidrar med 534 tkr samt möjliggör informationsinsatser m.m. till personer med 

funktionsnedsättning i kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller under ett 

års tid med möjlighet till förlängning. En budget är upprättad och återfinns i 

överenskommelsen. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer enligt överenskommelsen att anställa en 

idrottskonsulent för bl.a. genomförande av informationsinsatser riktat till både personal 

i kommunala verksamheter och till personer med funktionsnedsättning, samordna 

arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet och stimulera till att använda 

metoder för att nå en hållbar utveckling inom parasporten. Konsulenten ges handledning 

i sitt uppdrag genom Föreningen Uddevalla Open Parasport och har tätt samarbete med 

företrädare för föreningen, dess medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens 

berörda verksamheter. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att 

bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, 

utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. 

Finansiering föreslås ske ur den centrala budgetposten för IOP. 

Den politiska styrgruppen för IOP som är arbetsmarknads- och integrationsutskottets 

presidium, har ställt sig bakom ett ingående av överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-26. 

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport. 

Initiativ till IOP-avtal mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 

Broschyr Värt Mer, ”ekonomiskt diskussionsunderlag kring det samhällsekonomiska 

värdet av att personer med funktionsnedsättningar tränar…” 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 3 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport enligt 

upprättat förslag, 

att finansiering ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och IOP”. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2022/00050 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2022 

Sammanfattning 

Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 

förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden. 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 

delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 

rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 

bestämmelser innehåller delegationer. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa 

andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av 

regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som 

riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 

hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11. 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022-03-01. 

Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00049 

Verksamhetsberättelse 2021 för arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation. Dessa bestämmelser reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. Utskottet har haft 10 möten 

under året, varav två har varit heldagsmöten. Utskottet har under året behandlat 26 

beslutsärenden och 40 informationer. 21 av informationerna har getts enligt antaget 

Årshjul (tematiska informationer varje månad), övriga 19 informationer har initierats 

löpande under året. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10. 

Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet år 2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2022/00026 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2022 

 

Sammanfattning 

Temat för Årshjulets informationer i februari månad är ”Regional tillväxt, företagande 

& kompetensförsörjning”. Inom detta tema ges en information om ÖK Idé. 

 

ÖK Idé 

Revideringen av ÖK Idé är politiskt antagen och en uppdaterad broschyr för spridning 

håller på att arbetas fram. Processledare för både kommun och idéburen sektor har och 

är fortfarande helt eller delvis sjukskrivna vilket gjort att det gemensamma arbetet 

utifrån ÖK Idé tappat lite fart under hösten. Nästa steg utifrån arbetet med 

överenskommelsen är att tillsammans med idéburen sektor identifiera och prioritera 

gemensamma samverkansfrågor.  Det kommer att göras genom gemensamma 

stordialoger under våren och vara en del i det gemensamma arbetet med framtagandet 

av en samverkansplan med gemensamma mål.  

 

Kommunens styr- och arbetsgrupp för överenskommelsen träffas regelbundet och 

hanterar inkomna initiativ om samverkan genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Just nu har kommunen sex pågående partnerskap och fem initiativ behandlas i arbets- 

och styrgrupp.   

 

Kommunens medverkan i ESF-projektet Nätverk Sociala företag fortsätter under 2022 

med målsättningen att få till riktlinjer eller policydokument för affärer med sociala 

företag. Projektägare är Sveriges kommuner och regioner och representanter från 

kommunen deltar löpande i arbetsgruppsmöten, nationella nätverksträffar och vid 

utbildningstillfällen. 

 

Kommunen anlitar ett kompetensstöd från Coompanion, både för IOP-processer och för 

strukturer i nästa steg och utveckling kring sociala företag. I arbetet med att konkretisera 

ekonomiska förutsättningar kring återbruk byggvaror, vilket tidigare konceptualiserats, 

förstärks arbetet med näringslivsutvecklare. 

 

Kommunen avser också att kartlägga näringsliv och föreningar för bättre nulägesbild 

kring helheter i den sociala ekonomin och för utveckling av engagemang. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2022/00025 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2022  

Sammanfattning 

Övriga anmälda informationsärenden vid utskottets sammanträde den 1 februari är: 

 

 Utbildningsplatser inom vuxenutbildningen 2022 

 

Vuxenutbildningen informerar följande: Ett brett utbildningsutbud planeras under 2022. 

Planering av utbildningar och antal platser ses över kontinuerligt kopplat till statsbidrag, 

budget och omvärldsanalys. Beslut om statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar 

2022 är ännu inte taget, liksom starter av yrkeshögskoleutbildningarna för hösten 2022. 

 

När det gäller svenska för invandrare (sfi) är planeringen av platser flexibel eftersom sfi 

är en rättighet. Alla elever som söker till sfi och är behöriga, ska alltså beredas plats. 

Under 2020 var det 862 elever inom sfi och siffran minskar, men långsamt. Vid ett 

mättillfälle i september 2021 fanns det 475 elever inom sfi och prognosen för totala 

antalet elever 2021 är ca 820. En prognos för 2022, är 750-800 elever.  

 

Det planeras för ca 1000 platser inom grundläggande kurser 2022, som också är en 

rättighet för de elever som är behöriga. Vad gäller gymnasiala allmänna kurser i egen 

regi planeras 2540 platser och 25 november fanns det 795 ansökningar till kurserna. 

Antalet ansökningar kommer öka då det ofta inkommer många ansökningar nära 

kursstart, i december och januari. 

 

Inom särskild utbildning är det 40 antagna elever som kommer att fortsätta under 2022. 

Det planeras för tre lärlingsplatser inom särskild utbildning med inriktning mot handel 

och restaurang. 

 

Det planeras för 467 platser inom yrkesutbildningar inklusive lärling. Platserna avser 

både pågående utbildningar som fortsätter under 2022 och nya starter. I dagsläget finns 

det 347 ansökningar till 130 av de platser inom yrkesutbildningarna som startar i 

januari.  

 

Inom yrkeshögskoleutbildning kommer följande utbildningar att fortgå under 2022: 

 Stödpedagog, 26 platser 

 Skräddare, 22 platser 

 E-commerce product manager, 70 platser 

 Affärsutvecklare besöksnäring, 44 platser 

 Marin serviceingenjör, 32 platser 

 Digital store manager, 18 platser 

 Backend-utvecklare, 25 platser 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-02-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 7 
 

Besked om höstens planerade utbildningsstarter beviljas lämnas av Myndigheten för 

Yrkeshögskolan i januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 
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