
  
Utses att justera Kent Andreasson  
Justeringens plats och tid Stadshuset. 2022-04-25 Paragrafer §§ 12-16  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Camilla Johansson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson  

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2022-04-05 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05  
 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Utsikten, Junogatan 2, kl.08:30-16:43 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Sonny Persson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Ronney Ohlsson, SKR, § 13 

Thomas Lundahl, Kasak, § 13 

Dan Johansson, Kasak, § 13 

Petra de Boer, Vägen ut!, § 13 

Marie Pettersson, Coompanion, § 13 

Linda Skarin, upphandlingschef, § 13 

Claes Mellby, näringslivsutvecklare, 13 

Anneli van Roijen, utvecklare, § 13 

Anders Brunberg, avdelningschef, § 13 

Emelie Eék, folkhälsostrateg, § 13 

Björn Wärnberg, avdelningschef, § 13 

Siv Tengberg, handläggare, § 13 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare, § 15 

Helena Svernling, utredare, § 15 

Ninni Söderving, enhetschef, § 15 

Mathias Lind, enhetschef § 15 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Charlotta Ohlsson, enhetschef, § 15 

Kerstin Windemo, sektionschef, § 15 

Dimitris Vassiliadis, arkitekt, § 15 

Maria Lehto, enhetschef, § 15 

Anna Sarsten, avdelningschef, § 15 

Pia Strömsholm, avdelningschef 

Said Osman, strateg 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att välja Kent Andreasson (UP) till justerare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 318871 

Workshop om social ekonomi  

Sammanfattning 

Marie Pettersson leder en workshop om social ekonomi med inbjudna föredragande.  

 

Thomas Lundahl och Dan Johansson från Kasak, Karlskrona Sociala arbetskooperativ, 

delar med sig av deras erfarenheter av att driva ett socialt företag. Företaget levererar 

tjänster inom bland annat städ, bilvård och klädvård. 

 

Petra de Boer från Vägen ut! Kooperativen Göteborg som samlar 13 sociala företag 

under sig och levererar olika miljövänliga produkter och tjänster.  

 

En workshop genomförs under sammanträdet med frågan: Varför ska vi ha sociala 

företag i Uddevalla? 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2022/00125 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan 
mellan Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och 
Uddevalla energi AB 

Sammanfattning 

Ordförande Camilla Johansson (C) informerar om att förslaget till överenskommelse 

fortsatt måste beredas och förväntas vara redo för beslut inom kort. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2022/00025 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2022  

Sammanfattning 

Strateg Said Osman informerar om kommunens beredskap och hantering av flyktingar 

från kriget i Ukraina. Statistik lämnas för antalet registrerade flyktingar. 

 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2022-04-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2022/00026 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2022 

Sammanfattning 

Enhetscheferna Ninni Söderving och Mattias Lindh informerar om den sociala 

investeringen Tidigt sociala insatser som syftar till att fånga upp barn i behov av stöd i 

ett tidigt skede genom en ökad samverkan mellan socialtjänsten och skolan. 

 

Ninni Söderving informerar vidare om projektet Jämlikt föräldrastöd.  Projektet syftar 

till att utrikesfödda föräldrar ska uppleva en större känsla av delaktighet, egenmakt och 

kontroll över sin och familjens situation. 

 

Utskottet för en dialog om samverkan och hur kommunen kan arbeta mer effektivt med 

både strategiskt och operativt fokus utifrån verksamhetsexemplen ovan. 

Ordförande Camilla Johansson (C) påminner om den dialogträffen om 

överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap som äger rum den 7 april kl. 

18:00.  

Enhetschef Charlotta Olsson från barn- och utbildningsförvaltningen informerar om  

ny indelning och struktur för grundskolan som ska verkställas under året. Målet är 

blandade elevgrupper utifrån geografisk placering. 

Strateg Said Osman informerar om ungdomsverksamheten NIKE, som jobbar med 

utveckling genom vägledning och konstnärliga processer för rutiner i vardagen, stärkt 

självbild och tillit till den egna förmågan samt ett kontaktnät för framtida val av 

utbildning och arbete genom studiebesök, resor, och praktikplatser. 

Arkitekt Dimitris Vassiliadis och demokratiutvecklare Andréa Kihl informerar om 

Europan15 som syftar till att utveckla en plats, i Uddevallas fall Dalaberg/Hovhult. 

Enhetschef Maria Lehto informerar om kommande sommarlovsaktiviteter för barn och 

ungdomar samt föräldrafritids på Dalabergs fritidsgård.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-09 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

att notera informationen. 
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