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§ 4   

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Niklas Moe utses att justera dagens protokoll. 

 

Ordföranden meddelar att ärende Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering 

endast ska behandlas som ett informationsärende. 
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§ 5 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

 

Resultat vuxenutbildningen 

Ulf Larsson och Madeleine Hansson, vuxenutbildningen informerar om 

vuxenutbildningens resultat och analys 2020. 

 

Den övergripande kunskapsutvecklingen från T1 2019 till T2 2019 är som följer: 

Sfi: 89 % till 91% 

Grundläggande kurser: 90% till 81% 

Gymnasiala allmänna kurser: 78% till 82% 

Särvux: 99% i T2 (inga betyg sattes under T1) 

Yrkesutbildningar: 91% till 95% 

  

Inom sfi ligger måluppfyllelsen på ungefär samma nivå som T1. Det har under perioden 

setts att den färdigheten som orsakar flest F inom sfi är skriva.  

  

Inom de grundläggande och gymnasiala kurserna är det stort fokus på struktur och 

vägledning, många elever har bråttom och vill läsa i snabb takt samt läsa fler kurser åt 

gången.  

 

Inom Särvux är måluppfyllelsen 99% och det beror till stor del på mycket hög 

individanpassning.  

  

Yrkesutbildningarna har under perioden fått resultat mellan 90-100%. Yrkesförare buss 

och servicepersonal hotell och restaurang har fått 100%. Bra kontakt och samarbete med 

branschen ses som en framgångsfaktor.   

  

Uppföljningen av huvudmåttet visar att 78% är i arbete eller vidare studier fyra månader 

efter avslutade studier på vuxenutbildningen. Av de personerna är 70% i arbete.  

 

Försörjningsstöd 
Roland Henriksson informerar om resultat försörjningsstöd enligt följande: 

• Hushåll/kostnad 

• Bidragstid 

• Flyktingar 

• Bostäder 

• Vin (Våld i nära relationer) 

• AMU-uppdraget 

• Samordningsförbundet (Steg 1) 

• Förmedlingsmedel 

• Budgetunderskott 

• Nuläge 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 
Ulrika Engelbrektsson, samordnare barn- och utbildningsförvaltningen och Sandra 

Sundblad, socialjouren informerar om respektive förvaltnings arbte med hersrelaterat 

våld och förtryck.  Bland annat informeras om HRV-gruppens arbete och vilket stöd 

som finns för drabbade, förebyggande arbete och agerande vid misstanke om barn som 

far illa.  

  

Omvärldsorientering näringslivet 
Punkten utgår. 

  
ÖK Idé 
Punkten utgår. 

  
Bryta segregationen 

Projekt ”Uddevalla mot minskad segregation”, har sedan den senaste avrapporteringen 

11 december fokuserat på att återrapportera till Tillväxtverket. Detta har gjorts genom 

att följa upp ekonomin, och samla in avrapporteringar från de aktivitetsansvariga. Detta 

material har sedan sammanställts och skickats till kommunens revisorer på Ernst & 

Young den 20/1. Det godkända materialet skickas sedan vidare till Tillväxtverket. 

  

För 2020 är kommunen finns enligt tidigare beslut beviljade 9 014 000 kr. Dessa 

kommer i stort att vara fördelade på samma sätt som år 2019 med två undantag. Det 

första undantaget är att aktiviteten ”Ung integration” minskar sin budget från 1 500 000 

kr till 1 000 000 kr. De 500 000 kr kommer att gå till en ny aktivitet från avdelningen 

för Hållbar tillväxt, ”Eget företag – Egen stolthet”. Det andra undantaget är att 

aktiviteten ”Hälsoresan 2019” upphör. Denna aktivitets budget på 200 000 kr kommer 

istället att läggas på aktiviteten ”Europan 15”. 

  

Delegationen mot segregation (Delmos) kommer under året att genomföra fyra träffar 

för kommuner i satsningen ”Sverige skall hålla ihop – segregationen skall brytas”. 

Dessa träffar kommer att ha olika teman. På träffen med Delmos i december (11/12) 

kungjordes att den första av dessa träffar skulle handla om medborgardialog.  

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 6 Dnr KS 2020/00046  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020, februari 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska i enlighet med sina bestämmelser arbeta 

för att FN:s konvention om barnets rättigheter samt mänskliga rättigheter efterlevs i 

kommunens arbete med integration och inkludering.   

  

Folkhälsostrateg Emelie Eék ger information om hur verksamheten påverkas av att 

konventionen blivit lag, samt på hur kommunens verksamheter hittills har arbetat med 

frågan.  

  

Kommunens förvaltningar har i uppdrag att arbeta för att Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och har arbetat med frågan i olika 

utsträckning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03. 

     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 7 Dnr KS 2020/00097  

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering  

Sammanfattning 

Annette Nyman, arbetsmarknadsavdelningen informerar om förslag till fördelning av 

statsbidraget.  

 

De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 

asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. År 2018 var dessa bidrag 31,7 mkr för asylsökande och 69,9 mkr för 

nyanlända med uppehållstillstånd. Statsbidragens storlek styrs av hur många 

asylsökande som bor i kommunen, respektive hur många nyanlända som folkbokfört sig 

i kommunen. 49 mkr av de 69,9 mkr var det statsbidrag som skall gå till 

etableringsinsatser och som sedan år 2013 fördelas genom en procentuell 

fördelningsmodell (år 2019 är den ca 29 mkr). År 2020 höjdes schablonersättningen 

med 3 500 kr per person. Detta för att kompensera för lagändringen att kommunen nu 

måste tillhandahålla 100 timmar Samhällsorientering, i stället för tidigare 60 timmar. 

För Uddevalla innebär det ca 700 000 kr år 2020, som läggs på kommunstyrelsen, som 

utför samhällsorienteringen.  

 

För att höjningen ska kunna riktas till kommunstyrelsen, så måste den procentuella 

fördelningen justeras. Ytterligare en justering behöver göras för år 2020. Merparten av 

socialnämndens andel flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet 

ligger organiserat under kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. 

  

Det är viktigt att uppföljningen av insatserna som ges av schablonersättningen följs upp 

på ett bra sätt. Det finns behov av att ta fram en ny redovisningsmall för detta.  

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-27 

     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet.   



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8  

Övergripande plan Integration 2030 och övergripande plan 
Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-
2022 

 

Utskottet fortsätter strategiarbetet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. 

 


