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Sommontröde
Plols och tid

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet
Stadshuset, kompassen, k1.08:00-1 1 :55

ledomöter

Jonas Sandwall (KD), Ordforande

Kama Thomasdotter (MP), 1:e vice ordftirande
Paula Berger (S), 2:e vice ordftirande
Niklas Moe (M)
Camilla Olsson (C) fr.o.m. $ 19 p.2, kl 8:40.
Rolf Jonsson (L)
David Höglund Velasquez (V)
Martin Pettersson (SD)
Kent Andreasson (UP)

övrigo

Pia Strömsholm
Anders Brunberg
Said Osman
Maria Kullander ej $ 22 p.2
Ulf Larsson
Pauline Nehme $$ 18-19
Annette Birgersdotter-Eriksson $$ 1 8-1 9
Linnea Lindgren $ l8-19 p.2
Stefan Barksten Säfland $ 20

Ulses ott justero

Paula Berger

Justeringens plots och tid
U
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Paragrafer $$ 18-23
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Upprop och val av justerande samt fastställande av
föredragningslistan
Sommonfotlning
Upprop ftirrättas. Paula Berger (S) utses att justera dagens protokoll.
Föredragningslistan fastställs.
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga
i nformationsärenden 201 9
'1. lnformotion från ordföronden om överenskommelse om id6buret
offentligl porlnerskop ovseende ensomkommonde som fyller l8 år
(roP)oP
Ordftiranden informerar om att styrgruppsmöte hållits och att det vid detta bl.a.
diskuterats frågor som avtalstid, nuläge och framtida samarbete.

2.

Nulögesbeskrivning qv somverkqnsqvlqlet Overenskommelsen ld6buren
seklor

ÖI( iAe antogs av kommunfullmäktige2}l7-}5-l0 (dnr KS 2016/00483). Örc iAe
arbetades fram genom 3 stordialoger, samt arbete i en arbetsgrupp med kommunal
personal från alla ftirvaltningar, politiker och ett antal iddburna organisationer.
Det åir ett idödokument med olika principer ftir all slags samverkan mellan Uddevalla
kommun och iddburen sektor, samt 8 åtaganden ftir id6buren sektor och 11 för
kommunen.
Det beslutades också att kommunen ska finansiera 20oÄ processledare inom idöburen
sektor samt en verksamhetsbudget pä40 000 kr årligen 2017-2019. Det kommunala
processledarskapet är i dagsläget en del av det folkhälsostrategiska uppdraget och
omfattar också ca20oÄ tjänst.
Efter lansering tillsattes en ny arbetsgrupp, bestående av forvaltningsrepresentanter f
kommunal processledare samt motsvarande antal iddbuma representanter + idöburen
processledare.

Det finns ett stort behov av intern kommunikation och ftirankring och att klargöra
organisation och resurser internt i kommunen kring ÖK id6-arbetet.
Dessa punkter behöver också tydliggöras ftlr beslutande tjänstemän och politiker, så att
arbetet med samverkan genom Öf iae kan ffi förtydligade riktlinjer.
Resurserna ftir arbetet, personellt, upplevs begränsande för framgången i
genomfiirandet.
Det finns också ftirbättringsmöjligheter och även frågetecken som lyfts av iddburen
sektor kring vad Öf iae innebär och skulle kunna innebära.
Frågan om ny politisk styrgrupp har aktualiserats flera gånger i den partsgemensamma
arbetsgruppen. Där har önskemålet varit att det ska vara en politisk ftirsamling som
samlar alla ftirvaltningar, och som har beslutanderätt. Ett förslag har varit att få
arbetsmarknads- och integrationsutskottet som politisk styrgrupp.
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Öf iae lanserades och blev möjlig för föreningar attansluta sig till i september 2017.
Därefter har arbetet koncentrerats kring de åtaganden som finns i ÖI( iae.
En stordialog (framtidsworkshop om inkludering) har hållits under 2018. Ett antal
stordialoger finns på ftirslag i aktuell aktivitetsplan, som tagits fram i den
partsgemensamma arbetsgruppen (se bifogad fil). Dessutom finns ftirslag på
utbildningsinsatser och utvecklingsinsatser.
Anders Brunberg och Linnöa Lindgren föredrar ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets
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lnformolion om stolsbidrogel för yrkesvux, medfinonsiering

Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Ulf Larsson lämnar foljande information i
ärendet:

Förordning (2016:937) om statsbidrag ft)r regional yrkesinriktad vuxenutbildning
reglerar tre olika statsbidrag ftir yrkesinriktad vuxenutbildning. De tre statsbidragen
heter yrkesvux, lärlingsvux och yrkesforarutbildning och de hanteras av Skolverket.
Statsbidragen kan sökas av kommunala huvudmän som samverkar med minst två andra
kommuner om planering och genomftirande av utbildningen. En av de samverkade
kommunerna skickar in gemensam ansökan samt gemensam redovisning.
Statsbidraget yrkesvux ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på
gymnasial nivå, även ftir sådan utbildning som kombineras med studier inom sh och
svenska som andraspråk på grundläggande nivå. För bidragsäret2019 har Skolverket
drygt2 miljarder att ft)rdela inom yrkesvux. Bidrag lämnas flor specifika kurser och
varje kurs har en bidragsnivå på 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr. Några
yrkesutbildningar vars kurser ingår i 75 000 kr-nivån är bygg, el och energi, fordon och
transport, VVS och restaurang. I 35 000 kr-nivån ingår bland annat kurser inom barn
och fritid, handel, hotell och turism samt vård och omsorg.

Varje kurs består av ett antal verksamhetspoäng, och 800 verksamhetspoäng från en
bidragsnivå motsvarar en årsstudieplats. Poängen kan komma från olika utbildningar
och personer. Exempelvis motsvarar 800 verksamhetspoäng inom bygg en
årsstudieplats vilket ger 75 000 kr i statsbidrag.
Inom statsbidraget ingår det ett krav på medfinansiering. Det innebär att de
samverkande kommunerna ska sammantaget genomfiira och finansiera lika många
årsstudieplatser som de får statsbidrag ftir.
Det finns ytterligare villkor ftir statsbidraget, bland annat:
Minst l5 Yo arbetsplatsftirlagt lärande i alla sammanhållna yrkesutbildningar
Utbildningen ska bestå av nationella kurser
Varje utbildning ska ge möjlighet till validering
Det ska
tillgang till studie- och yrkesvägledning
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Kommunerna ska i ansökan beskriva behov av utbildningen på arbetsmarknaden
Yrkesråd

De två andra statsbidragen finansieras lite annorlunda. Statsbidraget lärlingsvux bestar
av tre delar, ersättning ftir undervisning om 50 000 kr per årsstudieplats, ersättning för
att utbilda handledare och ersättning till arbetsplatsen. Maximalt kan 93 500 kr ges per
årsstudieplats.
Statsbidraget yrkesftirarutbildning finns i tre bidragsnivåer, som
yrkesvux regleras i platser på utbildningen, inte årsstudieplatser:

till skillnad från

Yrkesftjrare persontransport, 500 verksamhetspoäng, 60 000 kr per plats
Yrkesförare godstransport, 600 verksamhetspoåing, 69 000 kr per plats
Yrkesftirare godstransport 2,800 verksamhetspoäng, 95 000 kr per plats

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse
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lnformolion om hur Uddevollo Vuxenutbildning lillgodoser sociolljönstens
och NU-sjukvårdens behov ov orbelskrotl

Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Ulf Larsson, liimnar nedan information i ärendet.

Uddevalla vuxenutbildning har en lång tradition av att bedriva utbildning inom vård och
omsorg. Målet är att alla som jobbar inom vården ska ha rätt utbildning. I genomsnitt
utbildas ca 100 stycken/år, och ca l6 stycken valideras varje år. Elever kan gå
utbildningen i olika former, på dagtid, med integrerad svenska, som distansutbildning
och genom validering. Elever kan läsa hel utbildning eller enstaka kurser och det
erbjuds fyra olika yrkesinriktningar: hälso- och sjukvård, psykiatri,
funktionsnedsättning, äldrevard. Vard och omsorg med integrerad svenska innehåller
även samhällskunskap och yrkesmatematik, vilket efterfrågas av arbetsgivare.
Uddevalla vuxenutbildning har även en YH-utbildning till stödpedagog.
Marknadsftiring sker genom produktblad, hemsida, annonser i tidningar,
rekryteringsträffar, j obbmässor och VuxExpo. Uddevalla vuxenutbildning kommer att
starta ett konto på Facebook och Instagram under våren.
Samverkan sker inom Vård- och omsorgscollege, med Kunskapsftirbundet Väst samt
inom lokala och regionala yrkesråd. Samverkan gäller bland annat utbildningsutgångar
och samordning av APl-platser.

Efter utbildning kan eleven jobba som sjukvårdsbiträde eller undersköterska, beroende
på utbildningslängd och tidigare erfarenhet. De flesta elever får anställning i
kommunen, nägra på NU-sjukvården och några väljer att läsa vidare, exempelvis till
sjuksköterska.
Det är av betydelse att
Enligt kommunens HR-enhet
Justerandes signatur

personer både inom och utanför yrket till utbildning.
37 anställda inom vården att gä i pension inom
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det närmsta. Vuxenutbildningen genomftir även utbildning på uppdrag;
valideringsuppdrag åt Socialtjåinsten, vård och omsorgsutbildning delvis fiirlagd till
Tj öm och preparandutbildning åt arbetsmarknadsavdelningen. Vuxenutbildningen kan
också erbjuda fortbildning ftir anställda på gymnasial och yh-nivå.

Ärendet föredras av Pauline Nehme och Annette Birgersdotter-Eriksson.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjiinsteskrivelse 2019-04-04.
Beslut
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar

att notera informationen från ordftiranden om överenskommelse om iddburet offentligt
partnerskap avseende ensamkommande som fyller 18 år (OP)OP till protokollet,
att notera nulägesbeskrivningen av samverkansavtalet Överenskommelsen Idöburen
sektor till protokollet,
att notera informationen om statsbidraget ftir yrkesvux, medfinansiering till protokollet,
att notera informationen om hur Uddevalla Vuxenutbildning tillgodoser socialtjåinstens
och NU-sjukvårdens behov av arbetskraft till protokollet.
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Förstudie hedersrelaterat våld och förtryck
Sqmmonfollning
Maria Kullander, avdelningschef socialtjänsten lämnar ftiljande information i ärendet:
Arbetsmarknadsutskott har under 2018 valt ut hedersrelaterat våld och ft)rtryck som en
fräga att fokusera på och pga. av detta har en forstudie tagits fram.

Syftet med ftirstudien har bl.a. varit att göra en inventering över vilka insatser och
kompetens som redan finns i kommunens ftirvaltningar och beskriva hur nya insatser
kan integreras och /eller komplettera redan befintliga. Den ska också beskriva
framgångsrika arbeten inom området i andra kommuner och kartlägga hur ett framtida
ftrbättringsarbete skulle kunna genomft)ras och finansieras inom befintlig verksamhet.
Förviintat resultat av ftirstutiden är att den ska visa på forslag till arbetssätt med insatser
som har en ftirebyggande karaktär samt är langsiktiga. Arbetet med ftirstudien har tagits
fram av en medarbetare vid socialtjänsten och finansierats gemensamt av de tre
förvaltningarna socialtj änsten, bam och utbi ldningsfiirvaltningen och
kommunledningskontoret. Arbetet med ftirstudien har varit organiserat med en befintlig
styrgrupp ftjr samverkanskoordinator skola och socialtjänst samt referensgrupperna,
Hedersgruppen och den förvaltningsövergripande integrationsgruppen Samverkan,
Integration, Verksamhet, SIV.
Stefan Barksten Sävland ftiredrar ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -04-04.
Rapport, ftirstudie hedersrelaterat våld och ftirtryck.
Beslut
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Arshjul för arbetsmarknads- och integrationsutskottet

201 9-

2022
Sommonfottning
2017-05-10, beslutade kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott att godkänna ftirslaget
på Årshjul ftir utskottets informationsärenden under perioden 20172018. Genom att på

ftirhand fastställa anmälda informationsärenden under angiven månad, så kan
informationsärendena planeras och ftirberedas på ett mycket bättre sätt.
För mandatperioden 20192022, så har årshjulet kompletterats ytterligare med några
informationspunkter.

Utskottet diskuterar under sammanträdet några ytterligare ämnen

till

arshjulet.

Beslulsunderlog
ljänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-04-01
Ärshjul, underlag.
Beslut
Arbetsmarknads-och inte grationsutskottet beslutar

att notera informationen ftjr behandling vid nästa sammanträde
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nfo rm ationsärenden en I i gt arbetsmarknads- och
i nteg rations utskottets årshju I 2019
I

1. lnformotion om etobleringslogen
Enligt antaget Ärshjul så ska uppftiljning ske till utskottet en gång per åLr, angående hur
kommunen fiiljer de lagar och forordningar som styr etableringen av nyanlända.
Tyngdpunkt ligger på vilka etableringsinsatser som nämnderna ger ftir den
schablonersättning som utgår ftir varje enskild mottagen person. Ersättningen betalas ut
en gång i kvartalet ftir varje person under en period av tvä ät.
Kommunledningskontoret gör en prognos över den totala schablonersättningen som
kommunen erhåller ftir året och fördelar sedan ut medlen till nämnderna enligt en
antagen fordelningsmodell.

Vilka insatser som ska genomftiras, samt vad vi fir använda schablonersättningen till,
styrs av lagar och forordningar.
Då flera av Arbetsmarknads-och integrationsutskottets ledamöter är nya i utskottet, så
ges en mer ingående redovisning av etableringsuppdraget vid detta möte i april 2019.
Annette Nyman och Said Osman foredrar ärendet

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjåinsteskrivelse 2019 -04-04.

2.

Informqlion, slotus mötesplotser

Arbetsmarknadsavdelningen har ftiriindrat arbetssätt och organisation på
mötesplatserna, i enlighet vad tidigare utredning (2014) pekade pä, att det bör vara
starkare arbetsmarknadsperspektiv.
Arbetet med att ta fram ny struktur, arbetssätt och organisation har pågått under janapril-2018. Förslaget har ftirankrats hos KDLG samt forhandlats enligt MBL$19 och
$1 I med kommunledningskontorets samverkansgrupp.
sedan augusti 2018 och idag är det tre fokusområden som
med övriga samverkansaktörer.
på
tillsammans
områdena,
utvecklats

Nytt arbetssätt har pågått

UTVECKLING, ARBETSMARKNAD, VÄGLEDNING
Pia Strömsholm ftiredrar åirendet.
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Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tj iinsteskrivelse 2019 -0 4 -04.

Beslul
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar

att notera informationen om etableringslagen till protokollet
att notera informationen status mötesplatser till protokollet.
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Ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och
underlätta etableringen av nyanlända enligt S 37 i
ersättn i ngsförordn i ngen (201 0 : 11221
Sommqnfotlning
Med utgångspunkt från uppdraget "Samtliga niimnder har utifrån flerårsplan 20182020
fatt i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgåingliga",
önskar kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning ansöka om
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Västra Götaland. Statsbidraget är ett riktat
statsbidrag med syfte att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanliinda.
Ingen medfinansiering krävs. Ärendet är initierat av avdelningschef Pia Strömsholm.

Avdelningen önskar ansöka både från $37 (Insatser och samverkan som bidrar till att
underlritta bosdttning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna), samt från $37a
(Ersrittningfor att strirka och uneckla verlaamhet medflyktingguider och
fomiljekontakter). Båda ansökningarna skall lämnas in senast den 25 aprilZDl9.
För $37 finns det totalt i länet 9 590 tkr avsatta att söka och ftir $37a finns det
10 380

tk.

Projektid6 ftir $37 är ett sysselsättningsprojekt ftir vuxna nyanlåinda 2044 år. Genom
coaching vill vi stärka upp och underlätta för deltagaren att ta sig vidare till arbete eller
studier.

Projektidö ftir $37a, är en utveckling av det arbetssätt som kommunen prövat under
flera år. Syftet är att rikta utbildningsinsatser och övriga insatser till ftiräldralediga
nyanlända, i huvudsak kvinnor, så att de inte "tappar fart" och på så sätt kan skynda på
deras inträde på arbetsmarknaden och i samhället. Till denna ansökan finns redan ett
utkast som är sammanställt av personal fran kommunens ftirvaltningsövergripande
integrationsgrupp SIV (samverkan, integration, verksamhet).
Annette Nyman ftiredrar ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -04-01.
Beslul
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar

att uppdra åt kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning att hos Länsstyrelsen
Västra Götaland, söka de riktade utvecklingsmedel inom $37 och $37a, som syftar till
att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända.
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