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§ 1 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

 

Upprop förrättas. 

 

Karna Thomasdotter (MP) väljs att justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr KS 2020/00046  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020 

Sammanfattning KROM-projektet 

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den 

nya tjänsten under 2020, med syfte att dra lärdomar inför fortsatt reformering och 

upphandling av tjänsten år 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha 

arbetssökande till jobb. Arbetssökande ska själva kunna välja bland de fristående 

aktörerna i en ny tjänst baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV). 

32 kommuner är utsedda att delta i projektet under 2020, där Uddevalla är en av dessa 

kommuner.  

 

SKR har anordnat en första nätverksträff för kommuner som deltar i KROM-projektet, 

måndag den 20 januari. Pia Strömsholm och Annette Nyman kommer att delta på denna 

träff och kan därför ge mer information till utskottet efter nätverksträffen.  

  

Sammanfattning Nya lagar år 2020 
Arbetsmarknadsavdelningen informerar om barnkonventionen som blir svensk lag från 

och med 1 januari 2020, Ökat antal timmar samhällsorientering för nyanlända 

invandrare, Rätten till dagersättning begränsas för asylsökande som väljer att bo i 

områden med socioekonomiska utmaningar och ett stärkt straffrättsligt skydd för 

blåljusverksamhet och myndighetsutövning  

 

Sammanfattning: Arbetsmarknadsavdelningens resultat och 

verksamhetsredovisning år 2019 
Arbetsmarknadsavdelningen redovisar resultat från 2019.  I denna framgår bla.a att 718 

personer har varit inskrivna i åtgärd under år 2019. Det är 18 personer färre än förra 

året. Antal nyinskrivna under året är 355. Det är en minskning från förra årets 423. Att 

antalet nyinskrivna minskat beror framförallt på det anvisningsstopp som 

arbetsförmedlingen införde strax innan sommaren. 61 % av samtliga inskrivna är utrikes 

födda. 50 % av deltagarna bor i något av våra tre utanförskapsområden (Dalaberg, 

Hovhult och Tureborg). 48 % är kvinnor och 52 % är män. 

Det är betydligt fler personer som avslutats under 2019 än förra året (455 mot förra årets 

382).  Detta beror bl.a. på det stora antalet Extratjänster som började förra året som nu 

har avslutats. Av de som avslutat sin insats under året, så har 29,9 % gått vidare till 

arbete/studier (136 av 455). Motsvarande siffra förra året var 32,7 % (125 av 382).  

 

Under två år 2018–2019, så har vi bedrivit projekt ”Jobbspår ”med statliga medel 

(DUA). Målgrupp har varit nyanlända personer i etableringsprogrammet. Jobbspåren 

har varit riktade mot industri, vård och omsorg samt service. Varje område inleds med 

arbetsträning i kombination med SFI mellan 3–6 månader. Efter arbetsträningen erbjuds 

deltagare en visstidsanställning mellan 6 - 12 månader. 

  

Genom de statliga medlen som kommunen fått för att bryta segregationen (32 

kommuner med socioekonomiska utmaningar), så har vi kunnat satsa extra på vissa 
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arbetsmarknadsinsatser, som Jobbcafé i våra utanförskapsområden Dalaberg och 

Tureborg. 

  

Utav samma medel för att bryta segregationen, så har vi kunnat satsa extra på arbetslösa 

ungdomar boende i våra utanförskapsområden. De rustas och stärks genom 

arbetsträning, arbete med subvention, samt vissa utbildningsinsatser. 

  

”Tillsammans mot segregation” bedrivs också med medel för att bryta segregationen.  

Här har Uddevallabor och föreningar bjudits in till tre medborgardialoger, där det har 

funnits möjlighet att komma med förslag på gemensamma aktiviteter för att bryta 

segregationen i kommunen. 

 

Projekt ”Startsträckan” bedrivs av statliga medel via Länsstyrelsen under perioden 1 

september 2019 till 31december 2020. Målet med projektet är att målgruppen nyanlända 

och deras anhöriga skall göra en positiv stegförflyttning mot arbetsmarknaden.  

  

264 ungdomar hade 2019 en sommarlovspraktik. Platserna är sedan förra året utökade 

till att inte bara gälla åk.9 och åk.1 på gymnasiet, utan även elever som studerar på vård- 

och omsorgsprogrammet i årskurs 2 (som inte fyllt 18 år). 

  

Verksamheten ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte 

slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. 

Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier.  

Under våren 2019 hade vi rekordmånga ungdomar inskrivna på Nike Ungdom, 25 st. 

ungdomar (14 st killar, 11 st tjejer) vid terminsslut. Under hösten 2019 ser vi att den 

trenden fortsätter. Vi har 21 st ungdomar inskrivna i slutet av 2019, 10 killar och 11 

tjejer.   

Avdelningen samordnar kommunens integrations-och etableringsarbete 

Vi erbjuder nyanlända ett Mottagningssamtal, där information ges om kommunen på 

det egna språket. De två viktigaste frågorna som tagits upp har under året varit bostad 

och arbete.  

 

Samhällsorientering (SO) är en 60 timmars kurs, som skall ges till vuxna nyanlända och 

den ges i dialogform på modersmålet.  

 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig verksamhet där etablerade Uddevallabor 

matchas ihop med nyanlända. Förutom matchningsverksamheten så anordnas flera 

gemensamma gruppaktiviteter, samt olika träffar öppna för allmänheten. 

 

Frivilliga Pappa och Mamma grupper har anordnats, där innehållet styrs till stor del av 

föräldrarnas behov och önskemål. Gäster till grupperna har bl.a. varit Uddevallahem, 

fältenheten, svenska kyrkans mansprojekt, utvecklare från Navet, kommunpolisen, samt 

Almi.   

 

På mötesplats Dalaberg och Tureborg bedrivs aktiviteter inom områdena; 

arbetsmarknadsinsatser, samhällsvägledning, samt aktiviteter i samverkan med övriga 

aktörer.  
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Kurser i ”Digital orientering” anordnas, som ett led i att minska det digitala 

utanförskapet. Här lär man sig att uträtta enklare bankärenden, använda myndigheters e-

tjänster, mobilt bank-ID och swish samt myndighetsbrevlådor. 

  

Avdelningen samordnar arbetet med Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Förslag på Riktlinjer för Uddevalla kommun är nu ute på remiss och 

förväntas fattas beslut om våren 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet  
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§ 3 Dnr KS 2019/00670  

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens beslutade i oktober 2019 att uppdra åt kommunledningskontoret att 

påbörja arbetet med övergripande plan Integration 2030 och Välfärd 2030 och att 

planerna ska vara klara för beredning i arbetsmarknads-och integrationsutskottet senast 

april 2020, för beslut i kommunfullmäktige juni 2020. 

 

Dagens arbete med planerna inleds planernas strategidel med en presentation av 

upplägg för framatagande av planerna samt diskussion. Därefter föredrar Tobias 

Nilsson, tidigare chefsstrateg Västra Götalandsregionen och nu biträdande 

sjukhusdirektör, regionens arbete med strategier för ”Omställningen av hälso- och 

sjukvården” och erfarenheter från arbetet.  

 

Utskottet genomför sedan en workshop för respektive plans strategidel. 

 

 

 

 


