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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Anslaget sätts upp 2021-02-10 
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Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02  
 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.08:00-16:00 
  
Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Camilla Johansson (C), Ordförande 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Niklas Moe (M), t.o.m. kl 15:25, deltar på distans 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Cecilia Sandberg (S), §§ 1- del av 7, t.o.m. kl 12:00, deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Annette Jonasson, arbetsmarknadsavdelningen 

Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen 

Anders Brunberg, avd hållbar tillväxt 

Björn Wärnberg, vuxenutbildningen 

Madeleine Hansson, vuxenutbildningen 

Emelie Eék, avd hållbar tillväxt 

Björn Segelod § 9, säkerhetschef 

Helena Lennernäs § 9, avd juridik och administration 

Andréa Kihl § 9, avd juridik och administration 

Camilla Karlsson § 9, ekonomiavdelningen 

Said Osman § 9, arbetsmarknadsavdelningen 

Ann-Sofie Skälegård § 8, Hälsokällan 

Annie Knutsson § 9, arbetsmarknadsavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas.  

 

Stefan Skoglund (S) utses att justera protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 303439  

Genomgång av bestämmelser och arbetssätt samt årshjul för 
utskottet 2021-2022 

Sammanfattning 

Utskottet för samtal om dess bestämmelser och arbetssätt. Nuvarande årshjul gås 

igenom och förslag om innehålls diskuteras. Ärendet kommer att behandlas vid 

nästkommande sammanträde. 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00074  

Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation.  

  

Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 

  

Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 

extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 

Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. Plan Integration 2030 är klar och antogs av 

kommunfullmäktige den 9 december 2020. Arbetet med bilaga till detta dokument är 

påbörjat. Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 

kommunfullmäktige i början av 2021. 

  

Utskottet har under året behandlat 16 beslutsärenden, 18 informationer enligt antaget 

Årshjul, samt 11 övriga informationer.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25. 

Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2020, 2021-01-25.  

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2020. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00273  

Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan 
Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea om samverkan 

kring en träffpunkt. Uddevalla kommun ser Café Sveas verksamhet som ett viktigt 

komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet är i linje med 

socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och motverka ensamhet samt 

med kommunstyrelsens strategier om samverkan med civilsamhället för ökad 

integration, samverkan, arbeten och tillväxt. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 

målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 

gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 

träffpunkten. I verksamheten ska också möjlighet finnas att erbjuda 

arbetsträningsplatser, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen innehåller 

3 insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 

samt arbetsträningsplatser.  

  

Överenskommelsen föreslås gälla under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-

30. Socialnämnden förbinder sig till att delfinansiera verksamheten genom bidrag till 

funktionen servicevärd med 300 000 kr per år. Samverkan mellan 

Arbetsmarknadsavdelningen och Café Svea består bland annat i utvecklingsplatser, 

arbetsträning och kompetensutveckling.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 

kommun. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 

Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 

Svea 2020-09-07. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Kent Andreasson (UP): Avslag till förslaget i handlingarna. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Ajournering kl 9:50-10:05 

 

Camilla Johansson (C): Återremiss för belysande av aspekter avseende konkurrens.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att återremittera ärendet för belysande av aspekter avseende konkurrens. 

 

Reservation 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Kent Andréasson (UP) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande med följande motivering:  

Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet om återremiss. Uddevallapartiet yrkar 

avslag på ärendet eftersom det föreligger osund konkurrens och slår direkt mot en 

ekonomiskt hårt drabbad bransch där nedläggning nyligen skett av företag b.la. i 

Ljungskile. 

 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 307567  

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

 

Ärendet utgår. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00053  

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

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 skulle göras efter tre år. Under 

hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 

förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 

representanter från idéburen sektor har svarat på.  

  

Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 

att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 

kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 

jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 

uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 

grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 

Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 

för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 

kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 

stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 

samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  

  

Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 

avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 

framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 

beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 

tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 

Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 

Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 

också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 

och strukturer för denna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun. 

Utvärdering av ÖK Idé, november 2020. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  

  

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 

  
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 

samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2020/00274  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 
Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 

Sammanfattning 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för 

att avlastas ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa 

ungdomar att etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya 

projekt. Stampede ska också utbilda ledare.  

  

En IOP är inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar 

det till att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla 

har de samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnastikhallar. Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & 

parkour som tränar i Rimnershallen.  

  

Kultur och Fritidsnämnden föreslog 2020-09-23 att initiativet skulle avslås. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås också att avslå initiativet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-18. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23.  

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08. 

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att föreslå kommunstyrelsen att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021 

Sammanfattning 

Sex informationer ska lämnas under februari månad enligt antaget Årshjul: 

- Resultat Vux 

- Försörjningsstöd 

- Hedersrelaterat våld och förtryck 

- ÖK Idé – Utgår som information, eget beslutsärende på dagordningen 

- Omvärldsorientering näringslivet – Utgår vid detta sammanträde 

- Bryta segregationen (Projekt ”Uddevalla mot minskad segregation”) – Utgår och    

  flyttas till april, då en längre slutredovisning sker med en fördjupad information av   

  resultat och erfarenheter från de tre åren, samt från de olika aktivitetsansvariga 

 

Resultat Vux 

Vuxenutbildningen informerar om tre områden: 

 Uddevalla vuxenutbildnings resultat från T2 2020 

 Uddevalla vuxenutbildning – Covid19 och yrkesutbildningarnas APL/LIA 

 Uddevalla vuxenutbildning – utveckling av lärlingsutbildning 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

Försörjningsstöd 

Den 15 februari 2020 lämnade Sektionen för försörjningsstöd socialtjänsten och 

övergick organisatoriskt till kommunledningskontoret och arbetsmarknadsavdelningen. 

En riktad satsning för att få ut fler personer från försörjningsstöd genom tät samverkan, 

gemensamt synsätt och ansvar mellan konsulenter och socialsekreterare. Antalet 

personer från försörjningsstöd i sysselsättning fortsätter att öka. Läs mer under rubriken 

”Ärendebeskrivning”. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Mötet gästas av Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund.  

Sedan 2006 har Hälsokällan drivit ett arbete för att stärka Fyrbodals kommuners och 

regionala verksamheters arbete mot hedersproblematik i syfte att barn och ungdomar 

ska växa upp i ett samhälle med goda relationer och en vardag fri från våld. Alla barn 

och ungdomar oavsett bakgrund, funktion, etnicitet, kön och familjekonstellation har 

rätt att växa upp under goda uppväxtvillkor. 

Hälsokällan arrangerar grundutbildningar och nätverksträffar mellan olika aktörer som 

arbetar mot att förebygga och/eller kunna förstå hedersförtryckets mekanismer och 

uttryck. Dessutom fördjupas kunskaperna genom olika seminarium om kvinnlig 

könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap, heder och hbtq-frågor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15. 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2021/00081  

Uppdragsbilaga till plan integration 2030, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Utskottet håller arbetsmöte i syfte att ta fram uppdragsbilaga för kommunstyrelsen till 

Plan integration 2030. Arbetet kommer att fortsätta vid nästkommande sammanträde. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2021/00080  

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 
etablering 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsavdelningen informerar om nuvarande fördelningsmodell och 

kommande förslag.  

 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 279538  

Genomgång av månadsstatistik till arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 

 

Ärendet utgår. 

 

 


