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Föredragningslista
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

2019-05-08

Sammanträde

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Plats och tid

Stadshuset, Kompassen kl 8.30-12.00

Ordförande

Jonas Sandwall (KD)

Sekreterare

Markus Hurtig

Föredragningslista

Föredragande

1.

Upprop, val av justerande samt fastställande av
föredragningslistan

8.30-8.40

2.

Fastställande av årshjul för arbetsmarknads- och
integrationsutskottet 2019-2022

Pia Strömsholm
8.40-8.55

3.

Information enligt arbetsmarknads- och
integrationsutskottets årshjul:

Annette Nyman
8.55-10.00

-

Information om måttet utanförskapsindex

(Paus för fika 9.25-9.40)

4.

Information om projektet ”Uddevalla mot minskad
segregation”

Johan Rundström
10.00-10.40

5.

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga
informationsärenden:

Ulf Larsson, Lena
Jannesson Hagman,
Chatarina Nolstedt
10.40-11.10

6.

Yrkesspår inom sfi

Information från ordföranden
- Höstens arbete i utskottet
- Integrationsststrategi
- Välfärds- och arbetsmarknadsstrategi 2030

11.10-

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-26

Handläggare

Utvecklare Annette Nyman
Telefon 0522-69 60 49
annette.nyman@uddevalla.se

Årshjul för arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019–
2022
Sammanfattning

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet önskar fortsätta med ordningen att använda
ett Årshjul, där informationsärenden till utskottet på förhand fastställs under angiven
månad. Detta för att underlätta planering och förberedelse av informationsärendena.
Årshjulet för mandatperioden 2019–2022, innehåller följande informationsärenden:
 Jobbcentrum, 4 ggr/år (utskottet är styrgrupp åt arbetet)
 Projekt Bryta segregationen, 4 ggr/år (utskottet är styrgrupp åt arbetet)
 Hedersrelaterat våld och förtryck, 3 ggr/år
 ÖK idé, 3 ggr/år (Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn
och Uddevalla kommun)
 Resultat vuxenutbildningen 2 ggr/år
 Omvärldsorientering näringslivet 2 ggr/år
 Status arbetsmarknadsinsatser 2 ggr/år
 Förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV 2 ggr/år
 Försörjningsstöd 1 ggr/år
 Etableringslagen, kommunala etableringsrutiner 1 ggr/år
 Fördelningsmodellen statsbidrag etablering 1 ggr/år
 Etableringsgruppen 1 ggr/år
 Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 Utanförskapsindex 1 ggr/år
 BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 1 ggr/år
 Samhällsguide Uddevalla 1 ggr/år
 Samhällsorientering 1 ggr/år
 Status projekt 1 ggr/år
 Status mötesplatser
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26
Förslag till beslut

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar
att godkänna Årshjulet med informationsärenden för mandatperioden 2019–2022

Dnr KS

2019/00256

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-26

Ärendebeskrivning

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till Peter Larsson, Markus Hurtig, Annette Nyman

Annette Nyman
Utvecklare

Dnr KS 2019/00256

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-05-02

Handläggare

Utvecklare Annette Nyman
Telefon 0522-69 60 49
annette.nyman@uddevalla.se

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och
integrationsutskottets årshjul 2019
Sammanfattning

Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration, sedan år 2007.
Genom de nationella rapporterna ”Utanförskapets karta” (gavs ut mellan år 2002 och
2008), så kunde vi läsa att utanförskapet kännetecknades av faktorerna:
 Låg andel förvärvsarbetande (speciellt bland kvinnor)
 Låga inkomster
 Låga skolresultat (åk 9)
 Låg utbildningsbakgrund
 Lågt valdeltagande
samt
 Stor ohälsa (speciellt bland kvinnor)
 Många med utländsk bakgrund
 Många hyresrätter
Fyra av dessa faktorer, som alla har ett max på 100 %, har följts upp i ett gemensamt
Index. Tre stadsdelar utmärker sig som utanförskapsområden, med ett resultat som
ligger i genomsnitt 20 procentenheter lägre än snittet i kommunen. Det är stadsdelarna
Dalaberg, Hovhult och Tureborg.
Om vi tittar på utvecklingen de sista sju åren (statistik som gäller för år 2010–2017), så
har utanförskapet minskat totalt i kommunen, samt i stadsdelen Dalaberg, men ökat i
stadsdelarna Hovhult och Tureborg. Andel förvärvsarbetande har ökat, men inte bland
kvinnor i dessa två stadsdelar. Tureborg utmärker sig med ett negativt resultat även
bland männen. När det gäller utbildningsbakgrunden så har den minskat de sista åren i
samtliga utanförskapsområden. Det beror troligen på det höga mottagandet av
nyanlända. Valresultatet redovisas samma redovisningsår som förvärvsarbetande och
utbildningsbakgrund (som släpar efter två år). Valresultatet år 2014 visar en ökning på
Tureborg och i kommunen som helhet, men en minskning i de andra två områdena
Dalaberg och Hovhult. Att det ökat på Tureborg, kan bero på de nya bostadsrätterna
som byggts på berget ovanför kyrkogården.
Då en av de utmärkande faktorerna för ett utanförskapsområde, är att det bor många
med utländsk bakgrund i området, så följs även befolkningsutvecklingen upp i dessa
områden, samt i kommunen i sin helhet.
En utvärdering av Utanförskapsindex gjordes år 2018 och redovisades för
arbetsmarknadsutskottet 2018-05-09.
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Kommunledningskontoret

2019-05-02

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar
att notera informationen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Annette Nyman
Utvecklare

Dnr KS 2019/00303

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-29

Handläggare

Utvecklare Annette Nyman
Telefon 0522-69 60 49
Annette.nyman@uddevalla.se

Projektet Uddevalla mot minskad segregation
Sammanfattning

Den 15 mars 2018, gick dåvarande regering ut med en långsiktig miljardsatsning på
kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen
beslöt 2018-04-25, § 109, ärende Dnr KS 2018/00224:
att uppdra åt kommunledningskontoret att under år 2018 söka medel från det riktade
statsbidraget mot segregation, samt
att utse kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott som styrgrupp åt arbetet.
Ärendet har sedan lyfts i arbetsmarknadsutskottet på möten 11 april, 2018 (beredning av
ärendet att söka medlen inför beslut i KS 25 april) och 12 september 2018 (information
om att arbetsmarknadsavdelningen fått uppdraget av kommundirektör att ansvara för
samordningen och ansökan till Tillväxtverket).
Kommundirektörens ledningsgrupp är tjänstemännens styrgrupp och har behandlat
arbetet under möten den 22 maj, 2018, 28 augusti,2018 (önskade koppling till arbetet
med översiktsplanen), 25 september, 2018 (godkände aktiviteter i ansökan), samt 23
april 2019.
Ansökan skulle lämnas in den 30 september. Namn på det treåriga projektet hos
Tillväxtverket är ”Uddevalla mot minskad segregation”. Återrapportering för år 2018 är
inskickad och godkänd av Tillväxtverket.
Uddevalla kommun skickade in en ansökan om 84 mkr för åren 2018–2020.
(Information på regeringens hemsida om hur fördelningen skulle se ut för Uddevalla
kommun- 9 mkr för 2018, 27 mkr för 2019, samt 48 mkr för år 2020).
Vi fick då besked av Tillväxtverket att vi skulle revidera ansökan med ny budget. Detta
eftersom ny budget tas varje år, så kunde vi inte söka för mer medel än vad som
beslutats om för år 2018. Det innebar att vi fick revidera ner ansökan från 84 mkr till 27
mkr (9 x 3 år = 27).
Uddevalla kommun beviljades 2018-11-01 ett bidrag från Tillväxtverket på 27 042 000
för år 2018–2020. Medfinansiering krävs på 3 004 665. Denna består av personella
resurser.
De 26 aktiviteterna under projektets tre år, styr mot fyra antagna fokusområden:
- Boende och trygghet
- Arbete och Studier
- Hälsa och Socialt stöd
- Demokrat och Civila samhället
Samtliga förvaltningar, samt stiftelsen Uddevallahem, deltar med minst en aktivitet.
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Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-30

2018-12-20 röstades budget för Sverige igenom där satsningen för att bryta
segregationen var kraftigt reducerad till 100 mkr. Vad detta skulle innebära för
Uddevallas del visste vi inget om och Tillväxtverket kunde bara meddela att även de
inväntade nya beslut och direktiv.
2019-04-10 offentliggjorde regeringen vår-ändringsbudgeten, där förslaget är att skjuta
till medel igen så att Tillväxtverket kan uppfylla redan godkända ansökningar inom
projektet. För Uddevallas del innebär det att om budgeten röstas igenom, så får vi de
utlovade 9 mkr för 2019.
Projektets aktiviteter har under denna väntan legat på viloläge under 2019. Det är dock
några aktiviteter som ändå startats upp inom befintlig ram.
Hur fortsättningen de kommande åren 2020–2027 blir, vet vi ingenting om.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-29.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknads-och integrationsutskottet övertar tidigare arbetsmarknadsutskottets
roll som styrgrupp till projektet ”Uddevalla mot minskad segregation”.
att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Peter Larsson
Kommundirektör

Annette Nyman
Utvecklare

Dnr KS 2019/00381

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2019-04-30

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga
informationsärenden 2019
Sammanfattning

Ulf Larsson, verksamhetschef vuxenutbildningen lämnar följande information i ärendet:
Elever med svenska som andraspråk börjar med att läsa sfi, som är uppdelat i kurserna
A-D. Den sista kursen, Sfi D, motsvarar språkmässigt ungefär årskurs 6 i grundskolan.
Därefter kommer svenska som andraspråk på grundläggande nivå vilket motsvarar
årskurs 9, sedan följer svenska som andraspråk 1-3 på gymnasienivå. Elever som har
god studievana sedan tidigare kommer ofta upp på grundläggande och gymnasial nivå
relativt snabbt, medan de med ingen eller kort tidigare utbildning har en långsammare
progression.
Vuxenutbildningens uppdrag är att utbilda mot yrke och högre studier. Yrkeskurser är
på gymnasial nivå vilket ställer höga krav på elever med kort utbildningsbakgrund. De
eleverna kan behöva läsa sfi eller svenska som andraspråk under mycket lång tid innan
de når gymnasienivå. Med anledning av detta har vuxenutbildningen valt att låta sfielever läsa mot ett yrke parallellt med språkundervisning. Elever kan först läsa ett
yrkesspår inom sfi, följt av en yrkeskurs och därefter en hel yrkesutbildning på
gymnasial nivå, allt kombinerat med yrkesspråk. Det finns yrkesutbildningar på flera
nivåer med olika språkkrav, där yrkeslärare och språklärare arbetar tillsammans för
bästa resultat. Utbildningslängden för varje utbildning ökar jämfört med elever som inte
behöver språkundervisning, men utbildningslängden för individen jämfört med att först
läsa upp till exempelvis svenska på gymnasial nivå, minskar avsevärt.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar
att notera informationen till protokollet.

Peter Larsson
Kommundirektör

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00302

