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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

 

2022-05-03   

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Lokal Utsikten, Junogatan 2 plan 6, kl.09:00-12:10 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Sonny Persson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) tom § 20 

 
  
Övriga Claes Mellby, avd hållbar tillväxt 

Anneli van Roijen, avd hållbar tillväct 

Angelica Hafström, avd hållbar tillväxt 

Anders Brunberg, avd hållbar tillväxt 

Björn Wärnberg, vuxenutbildningen 

Siv Tengberg, avd hållbar tillväxt § 18 (deltar på distans) 

Said Osman, arbetsmarknadsavdelningen § 20-21 

Annette Jonasson, arbetsmarknadsavdelningen 

Gunnar Axelsson, rektor IM § 20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Sonny Persson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 18 Dnr KS 2022/00125 

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 vilket informerades om vid arbetsmarknads- 

och integrationsutskottet i mars. Parterna har sedan dess arbetat fram ett slutligt förslag. 

I korthet innebär detta att kommunen under ett år bidrar med sammanlagt 205 tkr. 

Uddevalla energi bidrar med lokaler m.m. vid Havskuren och Makerspace bidrar med 

ideell arbetskraft. Överenskommelsen föreslås vara ettårig med möjlighet till en 

förlängning med två år efter uppföljning av den överenskomna verksamhetens 

utveckling.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-21. 

Förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan mellan 

Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB. 

Initiativ till IOP från Uddevalla Makerspace. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): återremiss för komplettering med ekonomisk 

information och bakgrundsinformation om föreningen Makerspace. 

 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna med tilläggen att ett 

förtydligande ska göras i punkt 3 i överenskommelsen så att det framgår att kommunens 

kontanta insats är totalt 120 tkr, att ekonomisk information om föreningen ska tillföras 

inför kommunstyrelsens behandling av ärendet samt att föredragning av ärendet bör ske 

i kommunstyrelsen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet beslutar 

enligt yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydliga punkt 3 i 

överenskommelsen så att det framgår att kommunens kontanta insats är totalt 120 tkr, 

att komplettera med ekonomisk information om föreningen Uddevalla Makerspace, 

samt att föredragning av ärendet bör ske i kommunstyrelsen.  

 

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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§ 19 Dnr KS 2022/00026 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2022 

Sammanfattning 

Temat för månadens informationer enligt antaget årshjul är kommunstyrelsens mått och 

statistik, företagande. 

 

Avdelningen för hållbar tillväxt informerar om bl.a. mätningar av företagsklimatet 

(insikten samt svenskt näringslivs företagsklimat), statistik över nyföretagande, antal 

företag, företagsstrukturer, kompetensförsörjning, arbetslöshet, konkurser m.m. 

 

Avdelningen för hållbar tillväxt ger en lägesrapport över arbetet med framtagande av 

handlingsplaner utifrån Plan Välfärd 2030. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

att notera informationen till protokollet.  
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§ 20 Dnr KS 2022/00225 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, 
KAA 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden beslöt 2022-03-24 att föreslå kommunstyrelsen besluta 

enligt barn och utbildnings tjänsteskrivelses fyra att-satser. Att-satserna innehåller 

förslag till förbättringar gällande arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

KAA beskrivs i skollagen 29 kap 9§. Efter en intern granskning hösten 2020, framkom 

behov av utvecklingsinsatser. Enligt granskningen saknas en ändamålsenlig 

organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för 

arbetet, samt en tydlighet gällande den ekonomiska styrningen och vilka krav/mål 

huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med KAA. 

Skolverket lyfter även i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer, bland annat vikten 

av att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas. 

Med bakgrund av detta så föreslår barn och utbildning fyra förbättringsåtgärder: 

att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 

representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet, att ett 

samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret, att en 

årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas med 

tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildnings-

förvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen samt att huvudmannen 

Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 

gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 

huvudmannamål i handlingsplanen 

Kommunledningskontoret ser positivt på de föreslagna åtgärderna och kommer att delta 

utifrån sin profession kommunala arbetsmarknadsinsatser. Kommunledningskontoret 

bedömer att ansvaret för KAA är barn och utbildningsnämndens enligt kommunens 

reglemente och föreslår därför att barn och utbildningsnämnden fattar beslut om 

utvecklingsinsatser för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26. 

Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden 2022-03-24 § 62. 

Tjänsteskrivelse barn och utbildning 2022-03-02 

Granskning av kommunala aktivitetsansvaret 2020-12-01 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till att kommunledningskontoret medverkar i förbättringsarbete av 

det kommunala aktivitetsansvaret utifrån kommunstyrelsens ansvar för kommunala 

arbetsmarknadsinsatser. Barn och utbildningsnämnden bör dock enligt dess ansvar 

enligt skollagen och nämndens reglemente fatta beslut om arbetets organisering, 

åtgärder och uppföljning.  
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§ 21 Dnr KS 2022/00025 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2022  

Sammanfattning 

 

Ordföranden informerar om att stordialog ÖK Idé har påbörjats. 

 

Vuxenutbildningen informerar om lärlingscentrum. 

 

De anmälda informationspunkterna ”ekonomi” samt ”Ukraina” utgår från 

sammanträdet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 
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