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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Lokal Utsikten, Junogatan 2 plan 6 kl. 08:30 tisdagen den 01 mars 2022  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 
Dnr KS 2021/00311  

Pia Strömsholm 

Kl 08.35-08.50 

3.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022 
Dnr KS 2022/00026  

 

Paus för fika kl 9.30-9.45 

 

Björn Wärnberg 

Kl 8.50-9.10 

Pia Strömsholm 

Kl 9.10-10.25 

4.  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan mellan 

Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB 
Dnr KS 2022/00125  

Kl 10.25 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet fick en statusuppdatering om mötesplats 

Dalaberg på mötet 2021-05-25 §47. Utskottet beslöt då om en tilläggs att-sats som 

innebar att förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med en utredning för en omstart 

av mötesplats Dalaberg enligt tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsmarknadsavdelningen som sedan 1 maj 2016 har det samordnande ansvaret för 

mötesplatsen, har i utredningen sammanfattat de behov som avdelningen identifierat: 

 Frågan om bemanning måste lösas. 

 Frågan om var i kommunen styrningen ska ske av mötesplats Dalaberg måste 

lösas. 

 Frågan och beslut om en långsiktigt hållbar finansiering av mötesplatsen måste 

lösas. 

 Frågan om framtida verksamhetsinriktning måste aktualiseras och beslutas 

gemensamt förvaltningsövergripande. 

 

Mötesplats Dalaberg öppnades den 5 mars år 2009, efter ett initiativ från 

samverkansgruppen Navet i norra Uddevalla och beslut av ”Övernavet”. De fyra 

aktuella nämnder/förvaltningar finansierade då redan för en 50 % samordnare för 

samverkansgruppen Navet. Genom ett ESF projekt 2009–2012, så kunde bemanningen 

stärkas upp de tre första åren med projektledare som var kopplade till mötesplatsen. 

Även svenska kyrkan och studieförbundet Vuxenskolan bemannade mötesplatsen 

inledningsvis. Efter projektets slut 2012 så har bemanningen kompletterats med 

personal som finansierats av statsbidraget som ges till kommunen för att påskynda 

nyanländas etablering (etablerings-schablon). Mötesplatsen har även under alla år, 

kompletterat bemanningen med arbetslösa i kommunal arbetsmarknadsåtgärd. 

 

När samordningsansvaret efter sju år (1 maj 2016) flyttades över från kultur och 

fritidsnämnden till kommunstyrelsen, så följde den ursprungliga budgeten med till KS. 

Den 50 % tjänsten kunde nu räcka till 0,75 % tjänst eftersom kostnaden för driften 

minskat med åren. För 2022 är det 674 000 kr som betalas av de fyra ursprungliga 

nämnderna. KS skjuter till 431 000 kr, så att det räcker till 1,4 % tjänst + drift för en 

budget på 1,1 mkr. Behovet är dock minst det dubbla. 

 

Eftersom många frågor måste lösas, så ges inget förslag till beslut om förändring i 

denna tjänsteskrivelse. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Utredning mötesplats Dalaberg 2022-02-07 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att godkänna utredning mötesplats Dalaberg och lägga informationen till protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till administrationen kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 

annette.jonasson@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Utredning mötesplats Dalaberg  

Sammanfattning 

Mötesplats Dalaberg öppnades den 5 mars år 2009, efter ett initiativ från 

samverkansgruppen Navet i norra Uddevalla och beslut av ”Övernavet”.  Kostnaden för 

mötesplatsen skulle minimeras så mycket som möjligt och sedan fördelas på samtliga 

delaktiga nämnder/förvaltningar (SN 40 %, BUN 40 %, KFN 10 %, SBN 10 %). Den 

gemensamma budget som fördes över till kommunstyrelsen 1 maj 2016, är mycket 

knapp och den samma (674 000 kr år 2022) och räcker till 0,75 % tjänst + drift. KS har 

skjutit till 430 000 kr. Behovet är dock minst det dubbla för att klara bemanningen. 

 

Bemanning av mötesplatsen har varit ett bekymmer ända från början. Beslutet av 

förvaltningscheferna att ”flytta befintliga resurser” till mötesplatsen har aldrig fungerat. 

Inledningsvis så fungerade bemanningen dels med hjälp av externa medel från ESF 

projekt i form av två deltids projektledare som kunde utgå från mötesplatsen (2009–

2012), dels bemanning av personal från svenska kyrkan och studieförbundet 

Vuxenskolan. Under alla dessa 13 år, så har bemanningen även kompletterats med 

arbetslösa i kommunal arbetsmarknadsåtgärd. Svenska kyrkan drog ganska snart 

tillbaka sina resurser och studieförbundet Vuxenskolan har sedan flera år tillbaka egen 

lokal i området.  

 Frågan om bemanning måste lösas.  

 

Information och dialog kring aktiviteter på mötesplatsen skedde inledningsvis genom 

Navet. Beslut togs löpande vid behov genom Övernavet (förvaltningschefer och 

nämndsordförande), som fungerade som en styrgrupp åt Navet. När Övernavet lades ner 

så fortsatte löpande rapportering att ges till den nya förvaltningsövergripande gruppen 

(start slutet av 2011), som inledningsvis kallades för ”Mjuka gruppen” (presidier och 

förvaltningschefer). Här togs dock inga beslut, utan enbart rapportering och dialog. 

Detta forum har inte varit aktuellt på flera år. Mötesplats Dalaberg saknar ”styrgrupp” 

sedan flera år tillbaka. Samverkan kring verksamhet i norr finns dock i olika forum som 

genom Sociala samverkansgruppen i norr och genom den förvaltningsövergripande 

integrationsgruppen SIV. I dessa forum tas inga beslut och de har heller inget uppdrag 

kring mötesplats Dalaberg. När det gäller strukturella frågor som finansiering, 

öppettider, bemanning, verksamhetsinriktning, utvecklingsbehov med mera, så saknas 

idag en kommunövergripande styrning.  

 Frågan om var i kommunen styrningen ska ske av mötesplats Dalaberg   

          måste lösas. 
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När beslut togs av kommunstyrelsen 2016-04-27 §114, att flytta över det samordnande 

ansvaret för mötesplats Dalaberg och Tureborg från kultur och fritidsnämnden till 

kommunstyrelsen, så beslöts att finansiering av verksamheten även skulle ske av 

statsbidraget ”schablonersättning för nyanlända”. Eftersom schablonersättningen sjunkit 

kraftigt under de sista åren, i takt med att mottagandet av nyanlända sjunkit, så har det 

fått effekter för mötesplatsen. Kvar finns nu enbart den ursprungliga finansieringen av 

50 % tjänst och drift. Eftersom kostnaden för driften minskat med åren, så täcker den 

gemensamma finansieringen nu till 0,75 % tjänst + drift från de ursprungliga fyra 

nämnderna (674 000 kr år 2022). KS lägger till ytterligare 431 000 kr.  

Ett annat beslut löd att kommunledningskontoret skulle återkomma med ett förslag på 

alternativ finansieringsmodell. Detta har inte gjorts. 

 Frågan och beslut om en långsiktigt hållbar finansiering av mötesplatsen   

    måste lösas. 

 

Verksamheten på mötesplatsen är sedan övergången till KS uppdelad i tre spår; 

Vägledning, Arbetsmarknadsinsatser och Aktiviteter i samverkan. Samtliga tre 

funktioner avsätter 25 % av sin tjänst till detta uppdrag. Verksamhet samordnas av de 

olika funktionerna. Utöver detta finns 50 % arbetshandledare för ett arbetslag av 

arbetslösa som sköter driften med mera. Det finns också en samhällsvägledare på plats, 

som i huvudsak finansieras av statsbidrag. 

 Frågan om framtida verksamhetsinriktning måste aktualiseras och beslutas   

    gemensamt förvaltningsövergripande. 

Bakgrund 

En organiserad samverkan för områdena i norra Uddevalla har funnits sedan i slutet av 

80-talet. Flera projekt har bedrivits i området, speciellt under 90-talet. Det var både 

sysselsättningsprojekt och trygghetsskapande projekt. Under åren 1997–1999, hjälpte 

två konsulter till med att organisera upp utvecklingsarbetet för de norra stadsdelarna 

Dalaberg/Hovhult. Konsulterna var avlönade från ”Rådet för Arbetslivsforskning” 

(Bengt Söderström och Karin Rebelius”). Målet för utvecklingsarbetet sattes till: De 

boende skall känna sig trygga och vara delaktiga i sitt bostadsområde, minska 

omflyttningen, bidra till att områdets rykte förbättras, främja arbete/sysselsättning, 

samverkan. 

En central samordningsgrupp bildades 1999 – ”Övernavet”, som bestod av 

nämndordförande och förvaltningschefer (senare även kommunalråd). Denna grupp 

skulle stötta samverkansgruppen Navet, genom att hjälpa till med finansiering, lösa 

samordningsproblem och på andra sätt se till att olika förslag kunde genomföras snabbt. 

 

Det var samverkansgruppen Navet som lyfte behovet av en gemensam neutral 

mötesplats med Övernavet. Övernavet stödde förslaget och en arbetsgrupp från Navet 

startade det förberedande arbetet. Övernavet tog löpande beslut kring utformningen av 

mötesplatsen (lokal, bemanning, finansiering o.s.v.) Slutligt beslut om finansiering av 

lokalerna togs på mötet den 18 augusti 2008. Invigning av mötesplatsen 2009-03-05. 
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För att klara bemanningen av mötesplatsen så tillfrågades kommunledningskontoret om 

det fanns EU-medel att söka. En områdesutvecklare kunde därför 2009 anställas (50 % 

samordnare Navet med befintlig samfinansiering + 50 % projektledare med 

projektmedel ESF). Projektet finansierade även 25 % projektledare från studieförbundet 

Vuxenskolan. Projekt ”Mötesplats Dalaberg – från utanförskap till anställningsbarhet” 

pågick under perioden 2009-05-04 – 2012-05-04. Kultur och fritidsnämnden, som sedan 

2005 ansvarat för samverkansgruppen Navet, ansvarade nu även för samordningen av 

mötesplats Dalaberg. En samfinansieringsmodell, likt den som använts för att finansiera 

samordnaren för Navet sedan 2005, finansierade nu även mötesplatsen. BUN och SN 40 

% vardera och KFN och SBN (dåvarande TN) 10 % vardera. 

Bemanningen skulle kompletteras av övriga förvaltningar genom att ”flytta resurser”. 

Detta fungerade aldrig. Mötesplatsen bemannades även inledningsvis av 

studieförbundet Vuxenskolan och diakon från Svenska kyrkan. 

 

Överflyttning av samordningsansvaret från KFN till KS 

År 2015 samfinansierade kultur och fritid och kommunledningskontoret en extern 

utvärderare av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg. Utvärderingen visade bland 

annat en bred enighet i att samordningsansvaret förordades att flyttas från kultur och 

fritidsnämnden till kommunstyrelsen. En av orsakerna var ett önskemål om ett större 

arbetsmarknadsfokus. Kommunstyrelsen övertog samordningsansvaret för 

mötesplatserna 1 maj 2016, efter beslut i kommunstyrelsen 2016-04-27 §114.  

Den budget som överfördes från kultur och fritid byggde på den tidigare knappa budget 

i fördelningsmodellen. År 2022 innebär det 674 000 kr från de ursprungliga fyra 

nämnderna. Kommunstyrelsens skjuter till 431 000 kr vilket innebär en budget på ca 

1 100 000 kr. Detta räcker till ca 1,4 % tjänst + drift (hyra och övrigt).   

 

Från utvärderingen som gjordes år 2015 kan vi även ta del av några av utredarens 

förslag att tänka på inför ett eventuellt omtag: 

o En behovs-och målanalys behövs, kopplat till den egna nämndens uppdrag. 

o Ringa in målgrupper och tematiska mål tex. Attityder, Trygghet, Hälsa, 

Försörjning. 

o Klargör gränssnittet mötesplatser – medborgarkontor. 

o En organisationsbeskrivning med rutiner för dokumentation, 

återkoppling/kommunikation och samordning bör tas fram.  

o Förstärk samverkansgruppers koppling till mötesplatserna. 

 

o Inför ett omtag bör tre fasta tjänster inrättas på vardera mötesplatsen (tjänster 

med olika inriktningar), som en grundbemanning. Det skapar trygghet och 

kontinuitet för mötesplatsernas fortlevnad och utveckling. Därtill bör respektive 

förvaltning se på naturliga kopplingar; fältsekreterare, socialsekreterare, 

yrkesvägledare, drogsamordnare, medborgarkontorets personal med flera. 
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Nuläge 

Idag finansieras 1,4 % tjänst på mötesplats Dalaberg, som alla är anställda på 

kommunledningskontoret (arbetsmarknadsavdelningen). Dessa är uppdelade på flera 

personer som har ansvar för olika funktioner (arbete, vägledning, aktiviteter i 

samverkan). Dessa tre personer x 25 % tjänst bemannar inte mötesplatsen, utan har var 

sitt uppdrag med att få till stånd verksamhet på mötesplatsen utifrån sitt 

uppdrag/profession. Verksamheter förlagda på mötesplatsen samordnas av respektive 

funktion. Bemanningen sköts idag av arbetslösa i åtgärd med stöd av en 50 % 

arbetshandledare på plats. 

Idag finns även en samhällsvägledare kvar som är kopplad till mötesplatsen. Denna 

funktion är i huvudsak finansierad av statsbidrag (schablonersättning). Behovet är stort 

av individuell vägledning. År 2021 hade samhällsvägledaren ca 800 vägledningssamtal.  

 

 

 

 

 

 

 

Annette Jonasson 

Utvecklare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00311  

Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 

Sammanfattning 

En organiserad samverkan för områdena i norra Uddevalla har funnits sedan i slutet av 

80-talet. Flera projekt har bedrivits i området, speciellt under 90-talet. Det var både 

sysselsättningsprojekt och trygghetsskapande projekt. Under åren 1997–1999, hjälpte 

två konsulter till med att organisera upp utvecklingsarbetet för de norra stadsdelarna 

Dalaberg/Hovhult. Konsulterna var avlönade från ”Rådet för Arbetslivsforskning” 

(Bengt Söderström och Karin Rebelius”). Målet för utvecklingsarbetet sattes till: De 

boende skall känna sig trygga och vara delaktiga i sitt bostadsområde, minska 

omflyttningen, bidra till att områdets rykte förbättras, främja arbete/sysselsättning, 

samverkan. 

En central samordningsgrupp bildades 1999 – ”Övernavet”, som bestod av 

nämndordförande och förvaltningschefer (senare även kommunalråd). Denna grupp 

skulle stötta samverkansgruppen Navet, genom att hjälpa till med finansiering, lösa 

samordningsproblem och på andra sätt se till att olika förslag kunde genomföras snabbt. 

  

Mötesplats Dalaberg skapades utifrån ett initiativ från samverkansgruppen Navet. 

Behovet av en gemensam mötesplats lyftes därför med Övernavet. Övernavet stödde 

förslaget och en arbetsgrupp från Navet startade det förberedande arbetet. Övernavet tog 

löpande beslut kring utformningen av mötesplatsen (lokal, bemanning, finansiering 

o.s.v.) Slutligt beslut om finansiering av lokalerna togs på mötet den 18 augusti 2008. 

Invigning av mötesplatsen 2009-03-05. 

  

För att klara bemanningen av mötesplatsen så tillfrågades kommunledningskontoret om 

det fanns EU-medel att söka. En områdesutvecklare kunde därför 2009 anställas (50 % 

samordnare Navet med befintlig samfinansiering + 50 % projektledare med 

projektmedel ESF). Projekt ”Mötesplats Dalaberg – från utanförskap till 

anställningsbarhet” pågick under perioden 2009-05-04 – 2012-05-04. Kultur och 

fritidsnämnden, som sedan 2005 ansvarade för samverkansgruppen Navet, ansvarade nu 

även för samordningen av mötesplats Dalaberg. En samfinansieringsmodell, likt den 

som använts för att finansiera samordnaren för Navet sedan 2005, finansierade nu även 

mötesplatsen. BUN och SN 40 % vardera och KFN och SBN (dåvarande TN) 10 % 

vardera. 

  

Bemanningen skulle kompletteras av övriga förvaltningar genom att ”flytta resurser”. 

Detta fungerade aldrig. Mötesplatsen bemannades även inledningsvis av 

studieförbundet Vuxenskolan och diakon från Svenska kyrkan. 

  

År 2015 samfinansierade kultur och fritid och kommunledningskontoret en extern 

utvärderare av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg. Utvärderingen visade bland 

annat en bred enighet i att samordningsansvaret förordades att flyttas från kultur och 

fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen övertog samordningsansvaret 

för mötesplatserna 1 maj 2016.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Den budget som överfördes från kultur och fritid räcker inte för det absoluta minimum 

av bemanning som behövs. Kommunstyrelsens skjuter därför till i budget 2021, nästan 

dubbelt så stor andelen som BUN och SN lägger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11. 

PDF Mötesplats Dalaberg. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Utskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda en omstart av 

Mötesplats Dalaberg enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11. 

Utredningen ska vara klar senast 2021-12-21. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att utskottet 

antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att uppdra åt förvaltningen att utreda en omstart av Mötesplats Dalaberg enligt 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11.  

 

att utredningen ska vara klar senast 2021-12-21.   
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022 

 

Sammanfattning 

Temat för månadens informationer enligt antaget Årshjul är Långtidsarbetslösa, 

kompetensförsörjning och försörjningsstöd, där föreslagna informationer är: 

• Jobbcentrum  

• Status arbetsmarknadsinsatser 

• Status utbildningsinsatser (Vux) - redovisades vid sist möte 

• Försörjningsstöd 

• Kompetensförsörjning (AMA + Vux)  

• Plan Integration (T3) - redovisas i april då temat är Integration 

 

Jobbcentrum och Status arbetsmarknadsinsatser 

De flesta som är inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen, har varit arbetslösa en 

kortare tid. Som Öppet arbetslös har de flesta en försörjning i form av A-kassa. När den 

arbetslöse gått arbetslös tillräckligt länge (varierar), så kan den personen få tillgång till 

ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Insatserna personen får tillgång 

till i programmet, ska kunna bidra till att personen närmar sig arbetsmarknaden. De 

arbetsmarknadspolitiska programmen kan vara; JOB – Jobb och utvecklingsgarantin, 

UGA - Jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser, arbetspraktik, 

etableringsprogrammet (ingen tidsgräns finns här eftersom det enbart är för nyanlända), 

arbetsmarknadsutbildning, stöd till start av näringsverksamhet. De flesta som anvisas 

kommunen för insats inom ett arbetsmarknadspolitiskt program är inom JOB.  

Långt ifrån alla inom försörjningsstöd har tillgång till ett arbetsmarknadspolitiskt 

program från Af. När vi efter avslutad insats mäter andel som lämnat försörjningsstöd, 

så har de flesta lämnat för arbete eller studier, men en del går till arbetsförmedlingen 

antingen med tillgång till A-kassa eller till tillgång till ett arbetsmarknadspolitiskt 

program med aktivitetsstöd. 

Läs mer om innehåll och resultat under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

Försörjningsstöd 

Behovet av försörjningsstöd varierar. Allt ifrån de som tillfälligt vid något enstaka 

tillfälle behöver komplettering till sin försörjning i form av försörjningsstöd, till de som 

helt är beroende av försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla och som bedöms att 

inte alls stå till arbetsmarknadens förfogande. De antal hushåll som redovisas varje 

månad innehåller alla variationer. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 
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Kompetensförsörjning Vux 

Dimensioneringsutredningen och fritt sök inom Fyrbodal 

31 januari 2022 presenterade utbildningsminister Anna Ekström en lagrådsremiss 

baserad på den så kallade dimensioneringsutredningen om gymnasial yrkesutbildning. 

Förslagen handlar om att förbättra kompetensförsörjningen och individers etablering på 

arbetsmarknaden och omfattar gymnasial yrkesutbildning inom gymnasieskolan och 

kommunal vuxenutbildning.  

 

Det föreslås en tydligare styrning gällande samverkan mellan kommuner kring 

yrkesvux, i form av: 

• samverkansavtal mellan minst tre kommuner gällande planering, dimensionering och 

erbjudande av utbildning 

• fritt sök till yrkesutbildning inom samverkansområdet 

• en skyldighet för hemkommunen att åta sig kostnaderna för en behörig sökandes 

utbildning i annan kommun, inom samverkansområdet 

 

Uddevalla vuxenutbildning samverkar idag med Färgelanda och Orust kommun kring 

statsbidraget yrkesvux och individer kan söka yrkesutbildningar i andra kommuner. 

Huvudmannen tar beslut om åtagande av kostnader i varje enskilt fall och har idag ingen 

skyldighet att åta sig kostnaderna. En sådan skyldighet skulle innebära ekonomiska 

konsekvenser. 

Det föreslås vidare att regionerna ska genomföra bedömningar av kompetensbehoven på 

kort och lång sikt samt att Skolverket ska ta fram regionala planeringsunderlag till stöd 

för kommunernas planering och dimensionering. Förändringarna föreslås träda i kraft 

den 1 juli 2023 och tillämpas på utbildning som påbörjas 2025. 

Fritt sök inom Fyrbodal 

Fritt sök och möjliga finansieringsmodeller gällande yrkesutbildningar är en aktuell 

fråga inom Fyrbodal. Vuxenutbildningen deltar på möte för att diskutera frågan den 14 

februari 2022 och kommer informera om det aktuella läget på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 
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Ärendebeskrivning 

Jobbcentrum och Status arbetsmarknadsinsatser 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 

försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Här samverkar kommunen med 

arbetsförmedlingen, men även andra aktörer som Försäkringskassan, primärvården och 

samordningsförbundet. Deltagarna hanteras utifrån Arbetsförmedlingens uppdelning: 

Långtidsarbetslösa, Etableringen och Ungdomar. Under pandemin så har de fysiska 

mötena bytts ut mot digitala möten. De arbetslösa som anvisas till 

arbetsmarknadsavdelningen, matchas efter introduktion och eventuell utbildning, ut till 

andra förvaltningar utifrån uttalat behov. En del av insatserna finns även i den egna 

verksamheten på Servicecenter Fridhem (ca 85–100 platser finns tillgängliga), som 

servar kommunal verksamhet med snickeri/inredning, grönyteskötsel/trädgård, 

skogsarbeten, flytt, vinterarbeten och strandstädning. En del deltagare är inom kök, tvätt 

och städ inom socialtjänstens äldreomsorg. 

 

Som komplement så finns även ”Digital Jobbcoachning”, som är en tjänst som riktar sig 

till nyinskrivna klienter på försörjningsstöd som bedöms stå nära arbetsmarknaden. 

Syftet är att klienterna ska få riktad hjälp med sina jobbansökningar, så att de bara 

”studsar” en kortare tid på försörjningsstöd och snabbare blir självförsörjande igen. En 

annan insats är Jobbcafé, som finns ute i några av våra socioekonomiskt eftersatta 

områden och som har viss uppsökande verksamhet, Drop in och olika 

arbetsmarknadsevent. Ama:s Jobbspår "Introduktion till vård och omsorgsservice" har 

haft starter både vår och höst.   

 

Totalt så har 566 personer varit aktiva i insats någon gång under året genom 

arbetsmarknadsavdelningen (ama). Könsfördelningen är 51 % kvinnor och 49 % män. 

20 % har en nedsatt arbetsförmåga. 60 % är utrikes födda. 43 % har minst en 

gymnasieutbildning. 45 % bor i något av våra tre utpekade socioekonomiskt eftersatta 

områdena (Dalaberg, Hovhult och Tureborg).  

Det är ett något lägre antal deltagare 2020 och 2021 jämfört med 2018 och 2019. Största 

anledningen till detta är att samverkan med arbetsförmedlingen har försvårats. Af har 

inte kunnat prioritera Jobbcentrum i förhållande till andra uppdrag och därför inte 

anvisat lika många arbetslösa. Däremot har deltagare från försörjningsstöd ökat kraftigt 

dessa sista år. 
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Av de 233 personer som under perioden avslutat sin insats via ama, så gick 27 % vidare 

till arbete eller utbildning (27,4 % av kvinnorna och 26,7 % av männen). 129 av de 

avslutade hade vid start en försörjning i form av försörjningsstöd. Vid avslut hade 58 av 

dessa lämnat försörjningsstöd (45 %). Det rör sig om lön, A-kassa, studiebidrag eller 

sjukersättning. 

 
 

När det gäller nyanlända (uppehållstillstånd de sista två åren av flykting/skydds-skäl) 

som deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet ”Etableringsprogrammet”, så 

följs numera resultatet upp genom Kolada. Resultatet för 2021 är inte tillgänglig ännu 

och redovisas ungefär samma tidpunkt som all arbetsmarknadsstatistik (april). 

Uddevalla har legat runt 30 % med undantag för 2018. Året 2018 stack ut positivt i hela 

Riket och en av anledningarna till detta var möjligheten till en Extratjänst efter avslut. 

Att resultatet sjunkit nu beror troligen på den nedåtgående konjunkturen och pandemin. 

 
Uddevalla: 

2019: 28 % (26 % av kvinnorna och 30 % av männen). 

2020: 22 % (19 % av kvinnorna och 28 % av männen). 

Motsvarande siffror för hela Riket: 

2019: 34 % (26 % av kvinnorna och 41 % av männen). 

2020: 33 % (28 % av kvinnorna och 39 % av männen). 
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Insatser som arbetsförmedlingen erbjuder inom Etableringsprogrammet är: 

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

• Samhällsorienterande utbildning 

• Utbildning på olika nivåer, utveckla och bygga på kompetens 

• Praktik 

• Stöd för att söka jobb 

• Stöd och rådgivning för den som funderar på att starta eget företag 

• Validering 

• Intensivår (nytt och är på gång i Uddevalla) 

 

 

Försörjningsstöd 

Den 15 februari 2020 lämnade Sektionen för försörjningsstöd socialtjänsten och 

övergick organisatoriskt till kommunledningskontoret och arbetsmarknadsavdelningen. 

Resultatet av denna organisationsförändring har genererat en tät samverkan, gemensamt 

synsätt och ansvar mellan konsulenter och socialsekreterare. Trots pågående pandemi 

med alla dess begränsningar, har vi tillsammans varit kreativa och hittat lösningar för ett 

antal personer som avslutats då de klarat sin försörjning på egen hand.  

Antal hushåll per månad har minskat under 2021. Snittet ligger på 787 hushåll per 

månad. Det är en minskning med 37 hushåll per månad från förra årets månadssnitt på 

824. 

 
 

Kostnadsökningen ligger på ca 1,5 mkr (från 74 mkr år 2020 till 75,7 mkr år 2021). Det 

kan jämföras med ökningen året innan då ökningen var 9 mkr (från 65 mkr år 2019 till 

74 mkr år 2020). Mellan 2018 och 2019 ökade kostnaderna med 13 mkr. Att 

kostnaderna ökat över huvud taget under året beror bland annat på att bidragsnormen 

ökar i takt med att hushållskostnaderna ökar i samhället. 
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En gång per år kategoriserar socialsekreterarna hur långt från arbetsmarknaden varje 

person står.  

 Fullt arbetsför, tillfälligt ekonomiskt bistånd (grön tårtbit) 

 Behov av stödinsatser högst 1 år (blå tårtbit) 

 Behov av stödinsatser mer än 1 år, små stegförflyttningar, språksvaga (ljusgrå 

tårtbit) 

 Står ej till arbetsmarknadens förfogande, språksvaga, fysisk/psykisk ohälsa 

(mörkgrå tårtbit) 

 

Riktade satsningar har gjort att antalet/andelen av de med stora och mycket stora behov 

av insatser har minskat (- 109 personer på två år – från 67 % till 62 %).  

 
 

På gång försörjningsstöd: 

Nya tjänsterna  

Vi stärker under 2022 upp med nya resurser för att prioritera hälsoinsatser för personer 

som behöver stöd mellan kommun, sjukvård och myndigheter. Effektiva utredningar av 

arbetsförmåga, hälsofrämjande insatser och tydlig samverkan med vården och 

myndigheter kommer att ge många individer möjligheten att komma till rätt 

sysselsättning och försörjning. Resurserna ska ha en central roll på våra enheter och de 

ska arbeta tätt tillsammans med övriga socialsekreterare, konsulenter samt 

arbetsterapeut. Målet är att få klienter till rätt sysselsättning och egen försörjning. 

 

FUT (Felaktiga utbetalningar)  

Arbetsmarknadens enheter Egna verksamheter, Arbetsmarknadsenheten och 

Försörjningsstöd har påbörjat ett internt samarbete för att verka för att felaktiga 

utbetalningar minskar.  
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GoPlan 

GoPlan är en metod för att säkerställa att verksamheterna utför de aktiviteter som leder 

till uppsatta mål. Personal har deltagit i utbildning för att lära sig metoden. Ett 

utvecklingsarbete tillsammans med IT har startat upp, där målet är att skapa en digital 

kollega som bistår våra socialsekreterare med att minska administration till förmån för 

att fokusera på att få ut våra klienter till annan och/eller egen försörjning. Vi har 

identifierat 14 olika aktiviteter att utveckla inom området försörjningsstöd. Efter 

rangordning så hamnade automatiserade processer högst upp, för att minska 

administration till förmån för socialt arbete. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till administrationen kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan 

mellan Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och 

Uddevalla energi AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Makerspace har inkommit med initiativ om Idéburet Offentlig Partnerskap 

(IOP) med Uddevalla kommun och Uddevalla energi i syfte att utveckla den cirkulära 

ekonomin genom återbruk samt att skapa förutsättningar för medborgare som står långt 

ifrån arbetsmarknaden att komma i sysselsättning.  

 

Uddevalla Makerspace ska enligt förlaget driva återbruksverksamhet i anslutning till 

Havskuren återvinningscentral samt verkstad i vilken personer ur målgruppen ska kunna 

sysselsättas.  

 

Uddevalla Makerspace bildades år 2021 ur ABF-projektet cykelbruket och är en ideell 

förening. Styrgruppen för IOP (Arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium) 

har tagit del av föreningens stadgar, protokoll m.m. och för samtal med föreningen om 

utvecklingen av föreningen och dess stadgar.  

 

Styrgruppen har tillsammans med föreningen och Uddevalla energi, utifrån initiativet, 

tagit fram ett förslag till överenskommelse innebärande att kommunen under ett år 

bidrar med sammanlagt 205 tkr. Uddevalla energi bidrar med lokaler m.m. vid 

Havskuren och Makerspace med ideell arbetskraft. Överenskommelsen föreslås vara 

ettårig med möjlighet till en förlängning om två år efter uppföljning av den 

överenskomna verksamhetens utveckling. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-23. 

Förslag till överenskommelse, IOP, Återbruk i samverkan. 

Initiativ till IOP från Uddevalla Makerspace. 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ingå överenskommelse med Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB enligt 

upprättat förslag, 

 

att finansiering med 205 tkr ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och 

IOP”. 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Makerspace 

Uddevalla Energi AB 

 



  
 

Överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap 

mellan 
Uddevalla Kommun, Uddevalla 

Makerspace, Uddevalla Energi AB 
om 

Återbruk i samverkan  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Bakgrund  
Uddevalla kommun har beslut och inriktningar att arbeta med återbruk och cirkulär ekonomi. 

Kommunen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland 

annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi inom avfallsplanen samt följa 

lagstiftning på avfallsområdet. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att 

minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels FN:s 17 miljö- och klimatmål, 

dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Kommunen har politiska uppdrag att öka samverkan med civilsamhället och att träffa fler 

IOP-avtal.  

Kommunen arbetar med att få ut personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och 

egen försörjning. Både med platser i egen organisation och i samverkan med andra. I denna 

fråga finns potential att öka samverkan. 

Parter i överenskommelsen  

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, kommunstyrelsen. Postadress: Uddevalla kommun, 

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000-1397.  

Uddevalla Energi AB, Postadress: Strömberget 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 

556036-6170 

Idéburen sektor: Uddevalla Makerspace, Postadress: Junogatan 8 451 42 Uddevalla. 

Organisationsnummer 802535-4351 

Maker kulturen växte fram under 1990 talet i Tyskland och är en sorts miljöaktivism. I 

Tyskland gör man allt från robotprojekt till att bygga kanoter till att sy kläder. Men det viktiga 

är att allt kommer ifrån återvunnet material och skall kunna återvinnas. 

Uddevalla Makerspace föddes från Cykelbruket som var ett projekt inom ABF. Projektet 

avslutades bland annat då försäljningen i projektet kunde göra att hela ABF:s verksamhet 

skulle kunna bli momsskyldig enligt skattereglerna. 

Värdegrund  

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun, består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 

underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt 

för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, 

lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de 

offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av 

öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla 

verksamheten och dess arbetsmetoder. 

 

Mål med partnerskapet  

Målsättningen med partnerskapet är att utveckla den cirkulära ekonomin genom återbruk samt 

att skapa förutsättningar för medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i 

sysselsättning och så småningom bli självförsörjande. Insatsen ska bidra till minskat 

utanförskap och stärka målgruppen i att aktivt ta ansvar och utvecklas i livet.  



 

 

Målgrupper 

 Primär målgrupp är kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden 

 Sekundär målgrupp är medborgare som behöver sysselsättning med befintlig 

försörjning 

 Extern målgrupp är medborgare och företag som prioriterar en cirkulär ekonomi.    

 

Överenskommen verksamhet  

 Utveckla återbruksverksamheten med utgångspunkt ifrån befintliga Cykelbruket samt 

Havskurens återbruk. På sikt vara en av de aktörer som bidrar i kommunens 

jobbcentrum 

 Makerspace erbjuder platser för målgruppen som befinner sig inom ekonomiskt 

bistånd. 

 Parterna ska samverka i syfte att finna en lokalmässigt långsiktig lösning för 

verksamheten. 

Organisation för partnerskapet 

Styrgrupp 

En styrgrupp bildas och bemannas med personer i ledande funktion från respektive part. 

Styrgruppen ska träffas två till fyra gånger per år. Kommunen är sammankallande och 

representant från kommunen ansvarar för att minnesanteckningar förs. Genom styrgruppens 

anteckningar samt årsrapporten ska det gå att följa verksamheten. Mellan styrgruppsmötena 

kan parterna kommunicera i för verksamheten praktiska frågor. 

 

Arbetsgrupp 

Uddevalla kommun kommer att sammankalla en grupp med resurspersoner från parterna 

(arbetsgrupp) som utvecklar verksamheten och inom sig fördelar ansvaret. 

Uppföljning 

Uddevalla Makerspace gör årlig skriftlig verksamhetsrapport som lämnas över till 

styrgruppen årligen i januari. 

Om förlängning av överenskommelsen sker ska Uddevalla Makerspace upprätta en 

slutredovisning efter tre års verksamhet. Redovisningen ska bestå av statistik, ekonomi och 

framgångseffekter. ”Återbruk i Samverkan” kommer dokumentera en metodsamling utifrån 

de framgångseffekter överenskommelsen haft med målgruppen. 

Ekonomi  

Respektive part bidrar i överenskommelsen enligt nedan: 

Uddevalla kommun 

 120 tkr i kontanta medel vilka utbetalas tertialvis i förskott 

 Utbildningsinsatser till ett värde om 85 tkr 



Uddevalla Energi AB 

 Uthyrning av tält, personalbod, barrack samt sjöcontainers till Makerspace för 1 kr/år 

inklusive, reparationer, underhåll samt el till belysning och värme. (Besittningsrätt 

saknas) Hyrestid till och med 2023-02-28. Uppskattat värde är 200 tkr för ett år. 

Uddevalla Makerspace 

 200 timmars ideellt arbete per månad, värderat till 540 tkr per år. 

Period för överenskommelsen 

Överenskommelsen är gällande 2022-04-01 till 2023-03-31 med möjlighet till förlängning till 

och med 2025-12-31 där insatserna får förhandlas särskilt utifrån utfallet den första perioden 

för överenskommelsen.  

 

Avvikelser, ändringar och tillägg 

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla ändringar och tillägg 

till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och 

undertecknade av båda parter. 

 

Omförhandling, hävningsrätt och tvist 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. Båda 

parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan 

förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella 

ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan fortsätta. Part har 

rätt att lämna denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 

att inte rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 

huvudmännen reglera verksamheten så att parterna går skadeslösa ur överenskommelsen. 

 

Återbetalningsskyldighet  

Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

 

 

 

 

 

 



Underskrifter 

Denna överenskommelse är upprättat i tre likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.  

 

 

 

 

Datum ______________________   Datum ______________________ 

För Uddevalla Makerspace För Uddevalla kommun, 

Kommunstyrelsen 

 

 _______________________________   _______________________________ 

 

Datum ______________________    

För Uddevalla Energi AB  

 

 _______________________________  

 

 

 



Roddan Barrera 

Trollhättan 2021-09-29  

IOP 3-5 års planen 
 

 

Hur ser vår struktur 2021 . 

 

 

 

 

 

 

  

Snabb Fakta 
Den här figuren visar vad vi har i dag 2021. Uddevalla Maker space är en ideell förening som 

skapades genom Cykelbruket och Återbruket. Just för att föreningen ska ta över återbruket 

och Cykelbruket. När ABF drar sig ur projektet. Att säga att det är bara cykelbruket som är 

den som drar det ekonomiska pengaflödet. Så är det fel. Återbruksparken är en huvudnerv för 

det är där all sortering och  en viss renovering av cyklar sker så säljs dom i Cykelbrukets regi. 

Och lagret av slangar muttrar styren sadlar mm sker där uppe och skickas ner till verkstan där 

ett mindre lager byggs upp. Men vi vill pointera att alla pengar som kommer till cykelbruket 

går till föreningen. Uddevalla Maker space. Och all verksamhet som kommer fött ur någon av 

våra verksamheter ska lämna över sina pengar till Uddevalla Maker space. Så att dom 

kommer till nytta inom alla verksamheter   

 

Uddevalla makerspace 

Det som är viktigt och komma ihåg om Makerkulturen är att den bygger på medlemmar dom 

som kommer till en Maker space är medlemmar. Men Maker kulturen växte fram under 1990 

talet i Tyskland. Och är en annan sorts miljö aktivism 

Där har man allt från robot projekt till att bygga kanoter till att sy kläder. Men det viktiga är 

att allt ska Kunnas återvinna. Så har jag 20 lakan och slänga så tar jag dom till makerspace 

och där kommer det garanterat komma till användning. Så det här är öppet på kvällar för folk 

som vill skapa men har ingen plats hemma. Eller vill lära sig att ex sy eller köra bandsåg. 

Ganska opraktiskt att ha en bandsåg hemma i vardagsrummet eller för all del en svarv.Och 

här kommer återbruksparken ha en viktigroll.  

 

 

Cykelbruket  

Vi har hållit på i 5 år. Men Cykelbrukets grundtanke är att ha Människan i Centrum: 

Cykelbruket ska vara en plats för den som har fysiskt, psykiskt handikapp, språksvag Eller 

långtidsarbetslös, Tanken är att ge chansen till en meningsfull vardag. Vi brukar säga 100% 

av individens Egen förmåga. Det viktiga är inte produktivitet vi är lyckliga om du kommer 

upp ur sängen. Med tid blir man produktiv. Cykelbruket har som mål att försöka så långt det 

är möjligt att återvinna gamla cykeldelar till att laga Uddevallas befolknings cyklar med. För 

en billigare penning. Men även renovera och sälja cyklar i andra hand för rimliga priser. Vi 

har uppmärksammat att större cykelkedjor inte tar emot ex cyklar som är köpta på billigare 

varuhus. Eller om det är för gamla modeller av någon cykel. Men det gör vi. Vi får in cyklar 

på återvinningsstationen som startade 2019, Återbruk parken. Där initiativ tagare var 

Cykelbruket med Uddevalla Energi och drog i gång Återbruksparken Uppe på havskuren 

Cykelbruket 
Återbruksparken 

Uddevalla Makerspace  
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återvinningsstation. Där lämnas bland annat cyklar från höst och vårstädningen i cykelrum 

som sköts dels av Uddevallahem men även dom privata aktörerna.  

 

Återbruksparken 
Vet inte hur man skriver kort om den här verksamheten. Som under Januari -april får in 139 

stycken cyklar. Sen ökar det så i augusti är vi uppe på ca 1200 cyklar som ska slängas. Som vi 

tar till vara på. Det är ju klart allt går inte och spara. Men generellt slänger vi runt 12% av en 

cykel. Kan vara vajer höljen bromsbelägg sönder rostade skruvar. Återbruksparken som 

verksamhet Drar inte in några pengar men den ger pengar till andra verksamheter. Och här så 

har vi potential till att Utveckla verksamheter så att det inte blir dyra inköp allt från stolar till 

köksbord. Blommor. Vi skulle kunna inreda ett helt hus. Framtidsvisionen är att börja med en 

liten virkes försäljning. Inget stort. Som vi går över till tegel mark sten fönster mm. Och det 

kan vi börja med omedelbar verkan. Allt vi behöver grönt ljus från Uddevalla energi som vi 

väntar på. Sen ringer jag bara Rambo i Lysekil och en container med virke kan dyka upp i 

Uddevalla på 24 - 48 h.  Har ju två killar och en tjej som kan ställa upp. Medans två jobbar i 

cykelverkstan. Så figur två visar hur 3 kan bli fler. Men allt måste få ta sin tid. 

 

 

Utveklingen 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillslut 
Figur 2 visar hur vi 5 som är med i dag kan utveckla verksamheter. Och har bevisat att vi kan 

det. Finns väldokumenterat på ABF. Om hur vi har varit på gömda glömda gårdar häng på 

hamngatan mm.  Eftersom vi är som en levande organism och utvecklar sig själv i och med att 

alla som är med CB (cykelbruket) uddv ms är väldigt kreativa i tänkandet så är ju utvecklingen 

något fullt naturligt. Skulle vi få in några i vår verksamhet som är duktiga administratörer och 

duktiga på att utveckla tanke till skrift blir den här personen en nyckelspelare i att söka 

projektmedel. Andra gillar att måla och designa saker. Där kan vi bygga upp en mindre PR avd. 

Allt för att få en stadig utveckling. Deras uppgift är ju att utvekla UMS och Cykelbruket och 

återbrukparken Interaktivt. Även hitta och utveckla trycksaker broschyrer affischer visitkort. 

Finurliga kampanjer.så vi syns på stan. Skicka mejl till polisen med alla insamlade ramnr och 

kolla vilka som är stulna.  Dumt och oklokt att lämna ifrån sig talanger bortkastade när dom har 

talang.  

 

Uddevalla makerspace 

Cykelbruket  Återbruket  

Bygg återbruk 

Höst och 

vinterutbildning 

om fixa cykel  

Sommarevenemang 
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MÅLET : 

 Med allt det här är att dels försöka göra nytta i miljöns namn, att försöka utveckla människors 

förmåga till att vilja gå vidare med oss som referenser. Att utveckla samarbeten med större 

kommunala aktörer men även privata.  Även kunna ha goda samarbeten med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AME och Psykiatrin. Socialen 

Med tid måste vi nog fundera på om vi ska bli kooperativ eller ekonomiska föreningar. För att 

kunna börja fundera på att anställa folk i någon form. Med stöd av arbetsförmedlingen, 

psykiatrin och för all del Uddevalla kommun.  

Drömscenariot vore om Uddevalla Kommun Tog hela cykelbruket med Återbruksparken och 

vi blev en del i kommunens ägor. Men på villkoret att vi 5 får styra oss själva. Det är bara då vi 

kan vara kreativa        

Risker & kvalitén 
 

Till våren fördel: När ABF drar sig ur cykelbruket under oktober 2021. Så är det nästan helt 

bekymmersfritt. Med dom rörliga kostnaderna. Av en mycket enkel anledning. Vi har bedrivit 

åter bruksparken och lyckats samla ihop en anseende mängd verktyg och vi har nu en ansenlig 

bra Arsenal av reservdelar. Så det är till vår fördel då den kostnaden kommer vara obefintlig 

fram till augusti - September 2022–23. Och fortfarande kunna hålla hög kvalité på det vi gör. 

Den strora skillnaden är att vi inte köper in åt kunden. Men vi kan rekommendera vart dom kan 

få tag i cykeldelar. Då kan vi montera i hopp dom. 

Den finns tre risker / Problem, just nu. 

(1) Först och främst de ekonomiska aspekterna. Det vi vet idag är att Cykelbruket drog in runt 

500 000 – 700,000 kr under 2020 till ABF. Men vi kommer behöva ca 86 000 kr per år till hyran 

av lokalerna. Och vi kommer inte kunna anställa någon så vi 5 jobbar grattis  

(2) Sanningen och vår verklighet. Så har vi problem med att söka medel ur fonder och stift. 

Ingen av oss 5 har den erfarenheten. Så av naturliga själ är risken stor att vi kommer att få avslag 

på sökta medel. Här behöver vi hjälp. 

(3)  Det är ett litet bekymmer.  Efter som ABF  har dragit sig ur cykelbruket. Så finns det ett 

orosmoment att Uddevallaborna tror att vi är borta och tappar folk. Men vi har ett motmedel. 

instagram, Facebook, och hyfsad stort kontaktnät. Och en hemsida Idéer på A3 affischering så 

vi lär synas mer än vad vi gör nu. Även insändare i Bohusläningen och alla andra tidningar kan 

användas. Här så har vi även 1 dagars event på olika ställen i Uddevalla.  
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