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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49   

Upprop, val av justerande samt fastställande av 
föredragningslistan 

 

Upprop förrättas. Monica Bang Lindberg (L) utses att justera protokollet.  

 

Ordföranden meddelar att informationspunkten om myndigheten Delmos rapport 

”Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den socioekonomiska 

boendesegregationens utveckling”, utgår och behandlas vid nästkommande 

sammanträde. 
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§ 50 Dnr KS 2021/00191  

Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med 
den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 

syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 

överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och revidering skulle göras efter 

tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av externa utvärderare. Den 

partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med representation från både kommunens 

förvaltningar och idéburen sektor, har tillsammans arbetat fram en reviderad version av 

överenskommelsen ÖK Idé baserat på utvärderingens resultat. Versionen har justerats 

och förankrats i partsgemensamma möten och workshops. I processen har tyngdpunkten 

varit på det gemensamma innehållet och på förutsättningar för samverkan mellan 

kommunen och idéburen sektor.  

 

Utifrån resultatet i utvärderingen har textmassan minskats ner och nivån på åtaganden 

och innehåll har renodlats. Under denna process har det tillkommit ytterligare två 

underdokument med stark koppling till grunddokumentet ÖK Idé; en samverkansplan 

och en aktivitetsplan. Innehållet i dessa regleras av grunddokumentet ÖK Idé och 

arbetas fram av den partsgemensamma arbetsgruppen under ledning av styrgrupp. 

Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens samverkan med 

idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-22. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun, reviderad version 2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna, samt  

 

att beslut om revideringen ska fattas vid nästa sammanträde.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00624  

Uppföljning av initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  

Sammanfattning 

Under hösten 2020 kunde idéburna organisationer söka idéburen offentlig samverkan 

med Uddevalla kommun kring insatser som syftade till att möta behov som uppstått i 

samhället och i kommunbefolkningen till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen 

fattade beslut om att ingå idéburen offentlig samverkan med: Agapes vänner, Noras 

Akutboende, Bohusläns museum, Fröken Folkes fik, Studieförbundet Vuxenskolan- PÅ 

väg, ABF-Ung i sinnet. Gemensamt för dessa sex initiativ var att de på ett tydligt sätt 

syftade till att möta och mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta 

målgrupper samt att det finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla 

kommun. Två av initiativen innebar tillfälliga utvecklingar av redan befintliga Idéburna 

Offentliga Partnerskap (IOP) för att möta/lindra konsekvenserna av pandemin kopplat 

till målgrupperna i de befintliga IOP:erna. 

  

I direkt anslutning till besluten om fördelning av medel skärptes restriktionerna kopplat 

till pandemin och projekten tvingades omgående till vissa anpassningar. 

Anpassningarna har i några fall inneburit en viss förändring i innehållet i projekten, 

vilka har stämts av med kommunens kontaktpersoner i samverkan under projektens 

gång.  

  

Projekttiden har nu löpt ut och samverkansparterna har inkommit med uppföljningar. 

Samverkansformen IOS möjliggjorde, vid denna tid, gemensamt lärande, utveckling av 

samverkan samt till konkret verksamhet som minskade smittspridning och mildrade 

konsekvenserna av corona i särskilt sårbara och utsatta målgrupper. Flera idéburna 

aktörer har utryckt uppskattning kring möjlighet till mindre och snabba samarbeten som 

uppstår till följd av specifika behov och händelser. Synpunkter har framkommit 

avseende information om bedömningskriterier och beslutsprocess. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Agapes Vänner i Uddevalla, 

Munkedal och Tanum. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från ABF Fyrbodal. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Stiftelsen Bohusläns Museum. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Fröken Folkes Fik. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Studieförbundet Vuxenskolan 

Väst. 

Bilaga tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst. 

Uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från Saronhuset. 

Utvärdering tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Saronhuset. 

Statistik tillhörande uppföljning om idéburen offentlig samverkan, IOS, från 

Saronhuset. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

  

att godkänna uppföljningen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021, augusti 

Sammanfattning 

Enligt nytt antaget Årshjul, så är rubriken för månadens informationer Samverkan 

externa aktörer. Förslag till informationer är följande: 

 Samverkansavtal externa aktörer  

 Status samverkan civila samhället 

 Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 BRÅ  

 Hedersrelaterat våld och förtryck  

Samverkansavtal externa aktörer 

Uddevalla vuxenutbildnings samverkan med externa aktörer 

* Sedan 2021 samverkar Uddevalla kommun med Orust kommun och Färgelanda 

kommun, gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

* Uddevalla Vuxenutbildning deltar i en rad olika nätverks- och samverkansformer. Läs 

mer under rubriken Ärendebeskrivning. 

Arbetsmarknadsavdelningens samverkansavtal med externa aktörer 

* Sedan 1 april 2017 har Uddevalla kommun genom arbetsmarknadsavdelningen ett 

avtal med Fyrbodals kommunalförbund avseende samhällsorientering för nyanlända. 

* Sedan 2017-10-11 har Uddevalla kommun (arbetsmarknadsavdelningen, 

Vuxenutbildningen) ett samverkansavtal med arbetsförmedlingen kring Jobbcentrum. 

Avtalet löper ett år i taget och hävande av avtalet ska ske skriftligen och 

uppsägningstiden är 1 år.   

* Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningen har sedan 2020 en 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Färgelanda kommun och Tanums kommun 

gällande ”samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers 

etablering i arbetslivet”. Överenskommelsen innefattar att parterna genom samverkan 

ska bedriva lokala jobbspår som syftar till att förbereda deltagarna för yrken som inte 

kräver eftergymnasiala studier. Läs mer under rubriken Ärendebeskrivning. 

Status samverkan civila samhället 

När det gäller samverkan med civila samhället kring frågorna arbetsmarknad och 

integration, så finns några upparbetade arbetsformer. Exempel på dessa är 

samverkansgruppen ”Navet” i norra Uddevalla, nätverket ”Tillsammans för 

inkludering”, ”Samhällsguide Uddevalla”, samt samverkan utifrån mötesplats Dalaberg. 

Uppdaterad information ges på utskottets möte.    

Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Information ges om samråd samt aktuellt från förvaltningarna, tex. hur går det med 

rekrytering och söktryck på förskolor och äldreboenden gällande verksamhet på finska, 

med mera. 
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BRÅ 

Information ges om aktuellt från brottsförebyggande rådet – BRÅ, bl.a. om LOV-

områden och andra aktuella ärenden. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Det finns idag ingen kommunal organisation som har samordningsansvaret för dessa 

frågor. Kommunledningskontoret har i uppdragsbilagan 2021–2022 som är kopplad till 

”plan Integration 2030”, uppdraget att utreda behovet av en samordnande funktion i 

kommunen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen, samt frågorna hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

Utskottet har i tidigare redovisningar fått information från bland annat; 

Förstudie/Rapport HVF 2019-03-22, RESURSCENTRUM mot hedersrelaterat våld och 

förtryck Barnahus Fyrbodal, Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund, kommunens 

”Hedersgrupp”, samt information från olika personal från kommunens förvaltningar. 

 

Vuxenutbildningen lämnar information om aktuella förändringar i studiestarstöd och 

statsbidrag samt om att det kommer att erbjudas coronavaccination till elever på plats i 

vuxenutbildningens lokaler. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 
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§ 53 Dnr KS 2021/00025  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2021, augusti 

Sammanfattning 

Till mötet i augusti är fyra informationer anmälda: 

- Uppföljning sommarlovspraktik 

- Sommarrapport verksamheterna 

- Ärendebalanslistan IOP (stående punkt) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Kommunledningskontoret ges i uppdrag att göra en 

konsekvensbeskrivning gällande att Cafe Svea dragit tillbaka IOP initiativet. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att utskottet 

bifaller yrkandet. 

 

Ordföranden ställer proposition på om informationspunkterna kan noteras till 

protokollet och finner att utskottet  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet, 

 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning gällande 

att Cafe Svea dragit tillbaka IOP initiativet. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Kent Andréasson (UP) 

deltar ej i beslutet i den del som avser att göra en konsekvensbeskrivning gällande att 

Cafe Svea dragit tillbaka IOP initiativet. 
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