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Upprop samt val av justerande
Sommonfottning
Upprop ftirrättas och Carin Ramneskär utses att justera protokoll
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lnformation om arbete kring hedersrelaterat våld
Sommonfotlning
Pernilla Martinsson, samordnare Socialtjansten informerade rådet om hur kommunen
arbetar med hedersrelaterat våld. Hur arbetet ser ut i skolor och ftirskolor ser olika ut,
finns inget generellt svar på frågan. Det kan variera på skolorna utifrån kompetens,
vilken skola och resurspersoner som arbetar i skolan eller ftjrskolan.
Pernilla informerar om Hedersgruppen som arbetar mot hedersrelaterat våld. Gruppen
har funnits i 12 är och består av tjänstemän, sjuksköterska, kuratorer med flera och
finansieras av folkhälsorådet. Hedersgruppens uppgifter åir bland annat att utveckla
kompetens i frågor, ge utbildning. De håller ftireläsningar på bland annat skolor och
socialtjänsten samt till de som efterfrågar. Gruppen har också köpt in böcker som delas
ut till ungdomar som lever i hedersrelaterat våld och ftirtryck. De som arbetar i gruppen
gör detta vid sidan av sitt ordinarie arbete, en person som på heltid kan arbeta med detta
skulle vara önskvärt. Pernilla säger att det är en grupp som Uddevalla ska vara stolt
över, inte alla kommuner som arbetar på detta sätt. Pernilla fär frågan om man vet hur
många fall av hedersrelaterat våld som uppmåirksammats och som man arbetar mot, hon
menar att mörkertalet åir så stort att det är svårt att svara på. Kriscentrum har ett antal
fall de arbetar med. Stefan Sävland arbetar med en ftirstudie kring heder och våld där en
kartläggning kommer att finnas med.
Diman Abdulrahm an, Iärarc på Vuxenutbildningen informerar om proj ektet
"Du och ditt liv". Projektet startade i september 2018 och arbetar med kvinnor i 20 - 55
års ålder med kort utbildningsbakgrund ft)r att stärka kvinnors självkänsla. I gruppen
arbetar man med kunskaps - och motivationshöjande aktiviteter samt pratar om vilka
skyldigheter och rättigheter man har i samhället. I projektet har man också bjudit in
informatörer i olika iimnen och bjudit in sjuksköterskor som under sex seminarier
informera deltagarna om hälsa, hur man tar kontakt med sjukvården och andra ämnen i
diskussionsforum. Man har också anordnat studiebesök på bibliotek ftir att höja intresset
för läsning, haft fem heldagar på folkhögskolan där kvinnoma träffat
integrationspedago gsstudenter.

Diman informerar att man under våren planerat studiecirklar med tema om miljö och
hälsa. Projektet Du och ditt liv har även spridit sig till grannkommunerna och starta i
Mellerud, Trollhättan och Tjörn vilken man är mycket stolt över.
Ordflorande tackar ftir informationen.
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Arshjul - SV rapport
Sommonfotlning

Said Osman, enhetschef på Arbetsmarknadsavdelningen redovisar SIV (samverkan,
integration och verksamhet) rapporten och organisationen kring den. Said informerar
om etableringsersättningen som under 201612017 gick upp men som kommer minska
kraftigt under 2019.I och med detta kommer att behöva se över verksamheten ftir att

kunna anpassa efter budget vilket kommer bli en utmaning, Vuxenutbildningen har
exempelvis fortfarande lika många personer som läser SFI och är i etablering.
En uppdaterad prognos för 3 år kommer att komma utefter Migrationsverkets prognos
som visar på minskat mottagande och därmed minskad budget. LÖK, lokal
överenskommelse om etablering av nyanlända, som bestar av en samverkan mellan
Uddevalla kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har haft fyra styrmöten
under året. Det har bland arrnat diskuterats hur får man med sig näringslivet i Uddevalla,
hur kommer arbetsmarknadsparterna in.
Said informerar om SIV 2018 - hälsofråimjande integration där man anordnat en
hälsomässa i maj månad 2018 och den12 - 13 oktober i år hölls en Kultur - och
integrationsmässa som hade ca2700 besökare. I den hälsofråimjande integrationen har
man haft ft)räldragrupper och föräldracirklar i samverkan med socialtjänsten, barn och
utbildning samt kommunledningskontoret. Dessa föräldracirklar har varit obligatoriska
inom etableringen. En ftirstudie om hedersrelaterat våld och ftirtryck pägär nu på skolor,
ft)rskolor gymnasieskolor, Nike med mera. Rapporten väntas komma fore sista februari.

Ordftirande tackar ftir informationen.
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Samverkan, skola och arbetsliv
Sommonfqtlning
Melisa Nilsson arbetar som utvecklare på Vuxenutbildningen. Melisa informerar
utskottet kring hennes arbete och tankar hur man kan arbeta med samverkan inom
SSA - samverkan skola arbetsliv. Viktigt ar atttittapå vad som görs idag, hur ser
resurserna ut och atthitta en samverkan mellan förvaltningama,vad kan vi göra
gemensamt.

ftir att utveckla kontakter med kultur - och arbetsliv,
ftireningsliv samt andra verksamheter utanftir skolan som kan berika låirandemiljö och
bidra till elevers studie - och yrkesval. Att dessa val inte begriinsas till kön eller av
social - och kulturell bakgrund. Det finns också utmaningar med samverkan. Melisa
menar att det behöver vara en punkt högt upp på agendan inom kommunen, det behövs
en uttalad prioritet och att man ser det som hela skolans och Uddevalla kommuns ansvar
till att samverka kring skola, utbildning och arbetsliv. I syfte att öka fler praoplatser
behöver kopplingen mellan skola och arbetsliv stärkas. Ett regionalt närverk skulle
också kunna ge erfarenhetsutbyte, det görs mycket bra inom olika kommuner där man
kan få mycket utbyte av varandra.

Alla som arbetar i skola

ska verka

Melisa ftireslår att någon form av Kick-off eller workshops skulle kunna hållas där
elever, ftiretag inom olika branscher och offentlig ftirvaltning kan träffas. Där elever får
information om vad vissa utbildningar kan ge ftjr arbete och vad man arbetar med inom
olika yrken. Detta kan skapa ett nätverk ftir elever och foretag och öppna upp ftir
praktik. Det krävs mycket arbete for att få till en praktikplats, information till både
eleven och ftiretagen vad det innebåir att ta emot en praoelev ftir att det ska vara en
givande tid ftir både arbetsplatsen och eleven.
Ordfrirande tackar ftir informationen.
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Information Gula villan
Sommqnfotlning
Ulf Larsson, avdelningschef Vuxenutbildningen informerar utskottet om arbetet med
gula villan. Dränering iir gjord samt vatten och el finns i villan. Man kikar nu på
värmekällan. En konsult har varit inne och tittat på taket ihop med bland annat
bygglovshandläggare. Ritningar är gjorda av elevema under tiden. Elever är också igång
och river i källaren där det ska byggas nya omklädningsrum och WC. En elev gör
ritningar som en del i sitt gymnasiearbete.
Ordftirande tackar ftir informationen.
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Information om arbete gentemot hotellbranschen
Sommonfotlning
Ulf Larsson, avdelningschef Vuxenutbildningen meddelar att man väntar
Arbetsftirmedlingens prognos som brukar vara träffsäker. Utbildning inom servering
och service är igang med 12 elever, det kom in 35 ansökningar. Man har också en
ft)rhoppning om att kunna få igång en utbildning med inriktning på kock.
Ordforande tackar ftir informationen.
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Boendeanvisningar
Sommonfottning
Nämndes delvis i den redovisning som visades av Said Osman $ 48.
Mottagandet kräver mer utredning och tid när det gäller kvotflyktningar, vissa har
behov av sjukvård och måste få sjukvård direkt. Said informerar också om att man
ftirväntar fl er anknytningsärenden.
Ordftirande tackar ftir informationen.
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