Protokoll
Arbetsmarknadsutskottet

2016-05-11

Sammanträde
Plats och lid

Arbetsmarknadsutskottet
Riverside, kl. 8:30-10:35

Ledamöter

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

Övriga

Ulf Larsson, chef vuxenutbildningen, barn och utbildning
Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret
Aleksandra Savanovic, praktikant, arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret
Lena Lilja, Mötesplats Riverside § 20
Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare, tillväxtavdelningen
kommunledningskontoret §§ 21-22
Eva Nilsson, integrationssamordnare, arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret § 22
Fatima Hassan, brobyggare, arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret § 22
Maamoun Aldroubi, brobyggare, arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret § 22

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Cecilia Sandberg (S)
Stadshuset j<) '(c, ,y, ·.2 b

Underskrift sekreterare
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Underskrift justerande
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Cecilia Sandbetg

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Arbetsmarknadsutskottet 2016-05-11
Kommunledningskontoret, stadshuset
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§19

Dnr KS 2750/75

Upprop samt val av justerande
Upprop förättas och Cecilia Sandberg (S) utses till justernade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr KS 2807/43

Information om Mötesplats Riverside
Lena Lij1a från Mötesplats Riverside berättar om verksamheten.
Mötesplats Riverside ska vara en hållbar mötesplats för företag. All verksamhet ligger
under samma tak och med gemensam entre. Det finns många mötesplatser i huset, varje
våning har ett gemensamt kök, gemensamma loungedelar på balkongerna och en
loungedel i restaurangen som är tillgänglig för alla hyresgäster.
Fastigheten är en sk Green Building. ( GreenBuilding är ett system som lanserades år
2004 av ED-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader).
Mötesplats Riverside invigdes 2006 och hade då ca 25 företag (hyresgäster). Idag finns
ca 60 företag i huset, samt ett hotell med ca 35 rum. Ett kontor är för tillfallet ledigt.
Det finns allt från revisionsbolag och advokater till friskvård, frisör, resebyrå och
fastighetsförmedling. Seminarier, frukostmöten med mera är numer kontinuerliga inslag
i verksamheten.
Bohusbiennalen 2016 kommer att hållas på Riverside den 20 oktober 2016. Årets tema
är "Hela världen finns i Bohuslän".
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr KS 2807/41

Överenskommelse ideburen sektor
Sammanfattning

Fo1khälsoutvecklare Ylva Bryngelsson, tillväxtavdelningen kommunledningskontoret
informerar om arbetet mot en överenskommelse mellan kommunen och ideburen sektor.
Det finns ett stort ideburet engagemang med lång historia i Uddevalla. Kommunen och
ideburna sektorn samverkar redan inom många områden och i många olika former, men
med en överenskommelse kan båda parter agera snabbare och med förståelse för
varandras möjligheter och spelregler.
Projektet är nu i en framtagandefas och målet är en förankrad överenskommelse som
beslutas av kommunfullmäktige.
I projektets politiska styrgrupp ingårEvy Gahnström (V), Stefan Skoglund (S), Camilla
Josefsson (M) och Gunilla Magnusson (MP).
I arbetsgruppen ingår från kommunen (utsedda av kommundirektörens ledningsgrupp)
Lena-Maria Vinberg från barn och utbildning, Pia Strömsholm från
kommunledningskontoret, Maria Lehto från kultur och fritid och Matbilda Isaksson från
socialtjänsten.
Från den ideburna sektorn ingår Håkan Chalto från ABF, Kerstin Wennebro från
Vuxenskolan, Ingvar Humlen från Svenska kyrkan, Birgitta Wahlberg från
Friluftsfrämjandet, Simone Olofsson från Folkets hus, Souxie Segage från FNlokalförening, Bjarne Rehnberg från Frivilligcentrum, Peter Kallmyr Kuma från dojo!F,
Uddevalla Gensei Ryu, Karate-do (UGK) och Peter Bjurström från !K Oddevold.
stordialoger har skett två gånger hittills, i november 2015 med represnetanter från 37
olika organisationer och i mars 2016 med representanter från 33 olika organisationer.
Det som lyfts fram som viktigt för utvecklad samverkan är t. ex. öppenhet, tillit och
respekt, samsyn och gemensamma mål, tydliga spelregler och tydliga och enkla
kommunikationsvägar och att känna till och forstå varandras verksamheter, roller och
villkor.
Aktuella frågor att arbeta vidare med är att skapa ett gott föreningsklimat även i
förhållande till ide burna, att skapa goda förutsättningar för formaliserad samverkan med
ide burna, att skapa goda förutsättningar för social företagsamhet och att skapa en
förvaltnings- och utvecklingsorganisation efter antagen överenskommelse.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 22

Dnr KS 2807/40

Information om hälsofrämjande integration (brobyggare)
Eva Nilsson, integrationssamordnare på arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret informerar om projektet hälsofrämjande integration och
delprojektet Brobyggare, tillsammans med brobyggarna Maamoud Aldroubi och Fatima
Hassan.
1-IälsoJl·ämjande integration innebär t. ex. att skapa ökade förutsättningar för egenmakt,
delaktighet, jämlik hälsa, hälsoinformation, föråldrastöd och jämställdhet. Projektet
fokuserar på att skapa ökade förutsättningar för jämlik hälsa för nyanlända familjer och
andra utrikesfödda.
Ett delprojekt är kommunal brohyggarfunktion som ska vara en konkret länk mellan
resurser och behov.
En brobyggare ska vara en språklig och kulturelllänk mellan utrikesfödda och övriga
samhället. En brobyggare har dubbel kulturkompetens, hög trovärdighet i sin grupp och
demokratiska värderingar.
Brohyggarfunktionen ska bidra med information, kommunikation, vägledning,
kulturtolkning, problemlösning, dialog och integrationsarbete.
Introduktion av brobyggare pågår, då projektet precis startat. Tydliggörande av rollen
kommer att behöva göras samt fortsatt förankring i verksamheterna. Inplanerat är också
studiebesök till Linköping och Trollhättan som arbetet på samma sätt.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur
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§ 23

Dnr KS 2785/66

Meddelanden och rapporter 2016-05-11
Arbetslöshetsstatistik v l 7.
Ordförande ger en kort lägesrapport avseende linje 820 mellan Uddevalla och Göteborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

