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§ 8  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Monica Bang Lindberg (L) utses att justera protokollet. 
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§ 9 Dnr KS 2021/00311 

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 

kommunstyrelsen. 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. Kommunstyrelsen skjuter till 431 000 kr, så att det räcker 

till 1,4 % tjänst samt 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 

nuläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-09. 

Utredning mötesplats Dalaberg 2022-02-07. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2021-05-27  § 47. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar att godkänna utredning mötesplats 

Dalaberg och lägga informationen till protokollet.  
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§ 10 Dnr KS 2022/00026 

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 föregående sammanträde 

• 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. 

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 informerar om det aktuella läget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 att notera informationen till protokollet. 
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§ 11 Dnr KS 2022/00125 

Information om arbetet med 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.  

 

Ett förslag till överenskommelse har tagits fram som parterna kommer att arbeta vidare 

med. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-23. Förslag till överenskommelse, 

IOP, Återbruk i samverkan. Initiativ till IOP från Uddevalla Makerspace. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 
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