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Sammanträde
Plats och tid

Arbetsmarknadsutskottet
Uddevalla sjukhus, kl.08:30-11:30, med ajournering kl. 9:40-9:55, 10:5010:55

Ledamöter

Evy Gahnström (V), Ordförande
Rolf Jonsson (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Stefan Skoglund (S)
Cecilia Sandberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)

Övriga

Anders Kullbratt, NU-sjukvården, § 2
Annette Nyman, utvccklare arbetsmarknadsavdelningen,
kommunledningskontoret
Linnea Lindgren, integrationssamordnare arbetsmarknadsavdelningen,
kommunledningskontoret
Siv Tengberg, handläggare arbetsmarknadsavdelningen,
kommunledningskontoret
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg tillväxtavdelningen,
kommunledningskontoret
Anders Brunberg cheftillväxtavdelningen, kommunledningskontoret
Ulf Larsson, chef vuxenutbildningen, barn och utbildning

Utses att justera
Justeringens plats och lid

Magnus Jacobsson (KD)
stadshuset
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Underskrift sekreterare
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Underskrift ordförande

Underskrift justerande

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Arbetsmarknadsutskottet 20 17-02-08
Kommunledningskontoret stadshuset
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§l

Dnr KS 275075

Upprop samt val av justerande samt förändring av
föredragningslistan
Magnus Jacobsson (KD) utses till justerande.
Ärende nummer 7; Jnjbrmation om idenburet ojjimtligt partnerskap utgår från dagens
sammanträde.

Justerandes signatur (

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr KS 273438

Information från Uddevalla sjukhus
Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, hälsar välkommen och informerar om
verksamheten vid Uddevalla sjukhus.
NU-sjukvården innefattar ca 280 000 invånare i upptagningsområdet och omsätter ca
4,5 miljarder kronor om året. Med ca 750 000 besök till akutmottagningen är man en av
landets största akutmottagningar. Varje år genomförs ca 235 000 läkarbesök, ca 15 000
planerade operationer och ca 3500 förlossningar.
Uddevalla sjukhus är den största arbetsplatsen i Uddevalla kommun med ca 2 000
anställda som har sin huvudsakliga arbetsplats på sjukhuset.
Uddevalla sjukhus (liksom många sjukhus i övriga landet) står inför en utmanande
rekryteringssituation. Särskilt problematiskt är det inom slutenvården. Det är svårt att
mildra genom fler undersköterskor eller bemanningspersonal och det är svårt att få tag
på sjuksköterskor.
Nästan alla nyutbildade sjuksköterskor från Högskolan Väst som bor i området väljer
NU-sjukvården och vissa sjuksköterskor som jobbat på andra platser återvänder efter
några år till NU-sjukvården, men det räcker inte riktigt. Det finns en bild att
sjuksköterskor ska ansvara för all vård, från enkel till kvalificerad, vilket ger en negativ
bild av yrket och som tar tid att förändra.
Ett samarbete håller på att tas fram med regionservice för fördelning av andra
arbetsuppgifter, enklare basvårdnad, som sjuksköterskor inte behöver utföra.
NU-sjukvården arbetar också med att förbättra den negativa mediabild av sjukvården
som råder.
Ett bra samarbete behövs med kommunerna vad gäller Htrdigbehandlade patienter.
. . .. . I'lanerJinns . påett.nytt.operationscentrum på. sjukhusetProgramoch systemhandling
pågår och startbesked väntas tas av regionsstyrelsen till våren.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 283881

Avrapportering samhällsguide Uddevalla
Linnea Lindgren, integrationssamordnare och Siv Tengberg, handläggare på
arbetsmarknadsavdelningen på kommunledningskontoret rapporterar om samhällsguide
Uddevalla.
Samhällsguide Uddevalla går ut på att matcha nyanlända med väl etablerade svenskar i
personliga möten. Samhällsguiden är väl etablerad i samhället och vet därför mycket om
hur det fungerar. Allt sker på Ji-ivillig basis, ingen får betalt.
Syftet är att
Nyanlända ska Et möjlighet att öva på svenska tillsammans med någon som
pratar nytande svenska.
Nyanlända och etablerade Uddevallabor ska få ett större och bredare socialt
kontaktnät.
Bidra till nya vänskaper och motverka fördomar.
Ge personer som är väl etablerade i Sverige en möjlighet att välkomna
nyanlända in i det svenska samhället och i Uddevalla.
Simpa ny kunskap och !Orståelse för olika kulturer och levnadssätt.
Förhindra att nyanlända blir ensamma och isolerade när de kommer till Sverige.
För att få vara med måste man vara över 18 år, ha uppehållstillstånd, kunna prata lite
svenska (nyanlända) /Jlytande svenska (samhällsguider). Vidare måste man vilja avsätta
tid på sin ii·itid.
Matchningarna sker efter önskemål, intressen och familjesituation. 395 hushåll har
matchats totalt 2014-2016 i 21 O matchningar. Personal är med vid matchningen men
håller sig i bakgrunden. Alla intervjuas Hir att kunna göra så bra matchning som möjligt,
hittills har 515 intervjuer gjorts.
Balansen mellan nyanlända och samhällsguider har skiftat. I bötjan av 2015 var det brist
på nyanlända. Efter sommaren 2015 var det stor brist på samhällsguider. Vid årsskiftet
~015/~Ql§ yardet ett S\(lrt (iVeJ:S](CJtt <ty Sfllllj11illsguiclerJiir f!((yig)(CJ1111)1iJilcle ~n:s§lsjf1.;
ett år senare, vara stor brist på samhällsguider. Genomgående genom åren råder brist på
män, särskilt unga män, som vill bli samhällsguider.
Kommunstyrelsen antog som ett av 15 uppdrag i handlingsprogrammet Program/hr
integration och motverkande av ulan/hrskap 2007-2011, att ta fram en modell för ideellt
faddersystem. Den 30 september 2015 beslutades alt verksamheten Samhällsguide
Uddevalla skulle fortsätta i nuvarande form och med nuvarande finansieringssätt och att
kommunledningskontoret skulle rapportera resultat 2014-16 och verksamhetsplanering
2017-18 för verksamheten Samhällsguide Uddevalla till kommunstyrelsen senast
januari 2017.
Ordförande tackar för informationen.
Justerandes signatur '·
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Dnr KS 283882

Film; Kalles resa
Filmen Kalles resa visas, som handlar om strukturer och stuprör, om att få fler i arbete
och att åskådliggöra samverkansbehovet utifl·ån individens bästa.
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Dnr KS 280474

Arbets lö s hetsstatistik
Annette Nyman, utvecklare arbetsmarknadsavdelningen på kommunledningskontoret
informerar om arbetslöshetsstatistik vecka 5.
Antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd ligger på ca
2400 personer. Motsvarande vecka år 2016 låg siffran på ca 2250. Antalet kvinnor är
lite drygt l 000 personer, motsvarande siffra förra året var 950. Antalet män är knappt
1400, motsvarande siffra får 2016 var 1300.
Antal öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd för utrikesfödda
ligger på ca 1375 personer. 482 personer, ca 35 %, tillhör etableringen. Antalet kvinnor
är nästan 600 och antalet män ca 77 5.
Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd för funktionsnedsatta
ligger på ca 440 personer, vilket är samma antal som vecka 5 år 2016. Antalet kvinnor
är ca 195 och antalet män är ca 240.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 283883

Nuläge social ekonomi
Theresia Diago Bengtsson, folkhälsostrateg på tillväxtavdelningen och Anders
Brunberg avdelningschef tillväxtavdelningen kommunledningskontoret ger en
lägesrapport från remissen om överenskommelse om samverkan med ideburen sektor.
De ideburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla. Genom ett starkt och
positivt samarbete mellan kommun och ideburna organisationer kan vi nå bättre vältard,
rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.
Tillsammans med ideburen sektor har ett förslag till skriftlig överenskommelse kring
samarbete tagits fram. Överenskommelsen (ÖK Ide) består av gemensamt
överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott
samarbetsklimat
F örslaget har varit ute på remiss och inkomna synpunkter kommer att hanteras av
arbetsgruppen bestående av representanter från såväl kommunen som ideburna sektorn,
för att därefter lämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Efter godkännande i kommunfullmäktige kommer erbjudande om anslutning till ÖK Ide
att skickas ut till de ideburna organisationerna. De som bestämmer sig fdr att ingå i
överenskommelsen väljer att delta i ett närmare utvecklingsarbete kring samverkan och
erbjuds mötesforum, utbildningar och deltagande i olika samverkansformer. De
ideburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Ide måste ställa sig bakom
överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden. Konkreta
samarbeten i enlighet med ÖK Ide kan ske genom samarrangemang, gemensam
verksamhet, partnerskap eller liknande. Kopplat till överenskommelsedokumentet ska
årliga aktivitetsplaner tas fram med utgångspunkt i överenskommelsens principer och
åtaganden.
Theresia Diago Bengtsson redovisar de inkomna remissvaren på sammanträdet.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 279429

§7
Meddelanden och rapporter

Utskottets ledamöter önskar få information om landsbygdsutredningen.
Inga övriga meddelanden eller rapporter finns.
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