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Sommontröde
Plqls och lid

Arb etsmarknadsutskottet
Stadshuset, Kompassen, k1.08:30

ledomöter

Evy Gahnström (V), Ordftlrande
Carin Ramneskär (M), Vice ordftirande
Rolf Jonsson (L) t.o.m. 11.20 $
Stefan Skoglund (S) t.o.m. 10.45 del av $ 34
Cecilia Sandberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)

övrigo

Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen
Annette Nyman, utvecklare Arbetsmarknadsavdelningen
Maria Kullander, avdelningschef Individ och familjeomsorg
Ulf Larsson, avdelningschef Vuxenutbildningen
Anna Erlandsson, sekreterare Kommunledningskontoret
Diman Abdulrahm an, lärarc Vuxenutbildningen
Mattias Hagelberg, strateg Avdelningen Strategisk Samhällsplanering

Ulses otl justero

Carin Ramneskär

Paragrafer

Justeringens plots och tid

$$ 32-37

Underskrift sekreferore

Underskritl ordföronde

Underskrift justeronde

Carin
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel los ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Arbetsmarknadsutskottet 201 8- 1 0- 1 0

Underskrift

Erlandsson
Justerandes signatur
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Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande
Sommqnfotlning
Upprop fiirrättas och Carin Ramneskåir utses att justera.
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Dnr KS 294015

Utbildningar inom Vuxenutbildningen
Sommqnfqtlning
Ulf Larsson avdelningschef på vuxenutbildningen har bjudit in Arbetsmarknadsutskottet
till Vuxenutbildningen fiir att få lyssna till elever, lärare och rektorer från
vuxenutbildningen och yrkeshö gskolan.
Hos Uddevalla vuxenutbildning kan den som inte läst ftirdigt sin grund - och eller
gymnasieutbildning göra det. Personer som inte har svenska som modersmål kan läsa
SFI, svenska ftir invandrare. Det finns också ett flertal yrkesutbildningar som vård och
omsorg, svets, bussutbildning, skrädderi och stödpedagogik.
Rektor på skolan, Iärarc och elever från skolan presenterar sig och informerar om de
olika utbildningarna. Utbildningarna har gett bra resultat och håller en hög nivå, en stor
andel av de som avslutar sin utbildning får jobb.
På vuxenutbildningen har man möjligheten att läsa SFI samtidigt som man går en

utbildning och far praktik. Flera utbildningar varvar SFI med praktiskt arbete, ett bra
sätt att också öva mycket på yrkessvenska som blir en viktig del när man sedan går ut i
arbetslivet.
Vuxenutbildningen fick i uppdrugatt starta samarbete med räddningstjänsten där det
behövs bland annat fler deltidsbrandmåin, de har idag femton elever som under tio
veckor far liira sig språket, olika begrepp och träffa styrkeledare på brandstationen.
Ordftirande tackar ftir informationen.
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Dnr KS 294016

Jämställdhetsprojektet, Du och Ditt liv
Sqmmonfqttning
Diman Abdulrahmanlärarc på wxenutbildningen informerade rådet om
jämställdhetsprojektet "Du och ditt liv" som startade den tredje september i år och hålls
fram till juni - 2019. Syfte och mål med projektet åir att öka kunskapsnivån om det
svenska samhallet ftir att kunna nå självståindighet samt att öka frirståelsen om vad
självständighet innebåir. Kursdeltagama ska efter genomft)rd utbildning kunna och våga
ta ansvar ftir egna val och bedöma konsekvenserna. Att stärka kvinnomas självkrinsla
och att öka ftirståelsen på övriga områden som deltagarna själva är med och definierar.
Kursen har 23 deltagare mellan 2I och 56 är, fler personer har anmält intresse men i
dagsläget har man resurser ftir dessa 23 deltagare. Kursen innehåller många ämnen, tre
av de större områden som man tar upp i iir arbetsliv, framtidsdrömmar och utbildning.
Samhällskunskap med betoning på svensk våirdegrund, demokrati, mänskliga
rättigheter, skyldigheter, matematik och hälsa är sådana ämnen som också ingår i
kursen.
Kursens arbetssätt består utav gruppdiskussioner, praktiska metoder, studiebesök på
arbetsplatser, bibliotek, folkhögskolor, skönlitteraturläsning samt rollspel.

Diman informerar att det varit en hög niirvaro och att man i denna kursen inte mäter
resultat i form av prov eller annat utan att låirare under kursens gång måirker en skillnad
på deltagarna.

Ordftirande tackar for informationen.
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Dnr KS 293507

Lokal för Jobbcentrum
Sommonfotlning
Evy Gahnström (V), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, yrkar via denna skrivelse om
att arbetsmarknadsutskottet fattar beslut om lokal på Kungsgatan 30 (Lotcen), ftir det
nya arbetssättet Jobbcentrum.
Bakgrunde n är att arbetsmarknadsutskotte t 20 I 6 - I 0 -22, gav i uppdrag åt
ftirvaltningarna kommunledningskontoret, barn-och utbildning, samt socialtjänsten, att
ta fram ett nytt arbetssätt som gör att personer snabbare kommer ut på arbetsmarknaden
och blir självftirsörjande. Förvaltningarnas ft)rslag var att skapa ett Jobbcentrum där en
aktörsgemensam handläggning skulle ske. På detta sätt skulle aktörerna gemensamt
bättre kunna matcha deltagaren mot rätt insats och rätt aktör.
Arbetsmarknadsutskottet beslutade 2017-03-08 att ställa sig bakom beslutet om nytt
Jobbcentrum och kommunstyrelsen beslutade det samma 2017-03-29.
Arbetsmarknadsutskottet utsågs av kommunstyrelsen som styrgrupp åt arbetet. Beslutet
löd att prova verksamheten under ett år och sedan utvärdera och återkomma till
kommunstyrelsen med fortsatt ftirslag. Start av nya arbetssättet skedde den 3 februari
2018 och bedrivs i tillftillig lokal på Kilbäcksgatan26 (sammanträdeslokal).

Samtidigt pågick ett planeringsarbete for egna lokaler för Jobbcentrum. Detta genom att
samarbeta med " Stiftelsen UV Huset" på Kungsgatan 30 (Lotcen). Stiftelsen har hyrt
dessa lokaler sedan i mitten av 8O-talet då Uddevallavarvet lades ner. Samarbetet skulle
ske genom ett undertecknat partnerskap - IOP (Idöburet offentligt partnerskap).
Redovisning av denna IPO:s utformning gjordes till AMU 2018-04-11.
Kostnad ftir hyra av lokalerna ftir Jobbcentrum skulle betalas genom upprättat avtal
fördelat mellan kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning (60 %) och
socialtjänstens sociala avdelning (40 %).

I maj 2018 nåddes vi av informationen av att stiftelsen Lotcen hade ekonomiska
problem och hade lämnat in en konkursansökan hos Tingsrätten. Då stiftelsen sedan
upphörde, så hade Jobbcentrum inte längre någon part alt skriva avtal med och den IOP
som tagits fram var inte längre aktuell.

juni meddelade avdelningschef Pia Strömsholm, med anledning av att fastigheten nu
återgick till kommunen, att Mattias Hagelberg, lokalstrateg, ftirankrat lokalbehovet ftir
Jobbcentrum i lokalftirsörjningsgruppen. Ett internt hyreskontrakt på plan2 och 3 på
Lotcen, skulle tas fram. Avtalet skulle sedan undertecknas av Peter Larsson. En
I

behovsbeskrivning och behovsanalys är inlämnad på begäran av Mattias Hagelberg. De
justeringar i lokalerna ftir IT kopplingar iir gjorda.
Peter Larsson höll en information om detta

i kommunstyrelsen den 30 maj 2018.

Samtidigt informerade han om att man ville titta över möjligheten, att till förmån fiir
barn-och ungdomsverksamhet på Tureborg, flWa nuvarande mötesplats Tureborg ner
till resterande lokaler på Kungsgatan 30.
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Det skulle då bli ett samlat arbetscenter med inriktningarna arbetsmarknad, aktiviteter
och vägledning, där Jobbcentrum var en del av detta.
Idag iir det ett 4}-taltjiinstemän från de fyra olika samverkande aktörerna, som besöker
Jobbcentrum ftir gemensam handläggning (vuxenutbildningen, socialtjänsten,
arbetsmarknadsavdelningen och arbetsftirmedlingen). Dessa iir uppdelade på fyra olika
samverkansdagar beroende på målgrupp. Det har hittills hanterats nästan 900 ärenden i
Jobbcentrum sedan start 3 februari. Förutom att handläggama lyfter ärenden ftir
diskussion, så sker flerpartssamtal tillsammans med deltagaren. Det skall därftlr finnas
möjlighet att som handläggare,varakvar i lokalerna och arbeta under hela dagen.
Samtliga handläggare är mycket positiva till själva arbetssättet, men den bristftilliga
lokalen gör att man tydligt uttrycker behovet av snabb hantering av lokal.

Beslulsunderlog
Arbetsmarknadsutskottets ordft)rande skrivelse 20 1 8- 1 0-03.
Informationsmaterial Lotcen.
Beslul
Arbetsmarknadsutskottet ftjreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt samhällsbyggnadsniimnden att upprätta ett ftirslag till hyreskontrakt med
kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning över lokalerna på Kungsgatan 30 (Lotcen),
med syfte att starta ett nytt arbetscentra diir jobbcentrum åir en del.
att ge kommunledningskontoret i uppdragatlutreda möjlighetenav att fl1'tta nuvarande
verksamheten på mötesplats Tureborg till fttrman för barn- och ungdomsverksamhet.

JusteragfEp signatur
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Sommqnfqttning
Pia Strömsholm informerar utskottet om årshjulet - marknadsåtgrirder. En ambition man
har och arbetar med är att hitta arbetsplatser som är till ftir många personer.
Konsulenternas introduktion hålls var l4:e dag och hålls då i grupp, man såikerställer
kvalitön och att allafär salnma information innan placering på arbetsplats. På så sätt
träffar man och lär känna elever och kan ftirhoppningsvis göra en bättre matchning. Det
iir många arbetsplatser i kommunen som öppnar upp och kan erbjuda platser. Pia
informerar att man under en sexmånadersperiod haft ca 650 deltagare, de flesta mellan
25 och 65 år.
Ordftirande tackar ftir informationen.
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Projekt Bryta segregationen - Delmos
Sqmmonfottning
Annette Nyman ger utskottet information om att ansökan om regeringens riktade
stadsbidrag ft)r att ståirka områden med socioekonomiska utmaningar iir inskickad den
30 september. Väldigt positiv respons från alla ftirvaltningar som fått frågan hur de kan
bidra och ett fyrtiotal aktiviteter och ftirslag inkom fran ftirvaltningama. I dagsläget
sitter man med den komplettering gällande ekonomin fran Tillväxtverket som
återkommit till kommunen.
Ordftirande tackar ftir informationen.
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