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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 303472  

Upprop, val av justerare samt fastställande av 
föredragningslistan 

 

Upprop förrättas. Karna Thomasdotter (MP) utses att justera dagens protokoll. 

 

Ordföranden meddelar att informationsärende 4 på föredragningslistan ”Uppväxling 

IOP-medel” utgår. Föredragningslistan fastställs. 
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§ 25 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning 

Informationer som ska ges enligt antaget årshjul för juni månad är: 

• Utanförskapsindex (utgick förra mötet för att i stället tas upp vid detta möte)   

• Jobbcentrum 

• Integrationsgruppen SIV 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

  

Utanförskapsindex 

Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration sedan år 2008. 

Faktorerna som mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och valdeltagande, där 

samtliga mått strävar efter att nå en så hög andel som möjligt.  

Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanförskapsindex. Hela kommunens 

Utanförskapsindex har under dessa år legat runt 80 %. Vi har tre områden som skiljer 

sig stort mot kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och Tureborg, som alla ligger 

ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet.  

Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på med nya 

invånare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att även följa 

resultatet för kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre områden är oförändrat 

från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet är 82,1 %). 

  

Jobbcentrum 

Den aktörsgemensamma handläggning av långtidsarbetslösa som sker i Jobbcentrum, 

har varit igång som arbetssätt sedan februari 2018. Tyvärr meddelade 

arbetsförmedlingen i slutet av förra året, att de ej längre kan medverka som aktiv part i 

Jobbcentrum på grund av ansträngt personalläge. För att inte stanna upp 

samverkansmodellen, så har en ny intern struktur skapats. Deltagarna delas upp i tre 

grupper beroende på behov av insats: ”Nya och nära”, ”Mera och länge” och 

”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i försörjningsstöd och 

personer som anvisas från Arbetsförmedlingen.  

  

Integrationsgruppen SIV 

Den förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV (Samverkan, Integration, 

Verksamhet), har funnits sedan år 2011. Gruppen har haft ett möte hittills under år 

2020, som varit digitalt. Under det mötet gavs bland annat följande informationer: 

• Hälsokällan informerade om sitt deltagande i ett nationellt pilotprojekt mot 

hedersförtryck.  

• Uppdaterad information gavs om Plan Integration 2030. 

• Genomgång av aktuella utlysningar för social hållbarhet 

• Information om önskat föräldraskapsstöd i form av ”Röda tråden” från BVC till 

gymnasieåldern 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Utskottet har beslutat att ämnet Hedersrelaterat våld och förtryck ska lyftas tre ggr/år. 

Vid detta möte i juni, berättar gymnasieskolans integrationspedagog om sitt arbete.  

I hennes arbete ingår att: 

- Coacha lärare i kulturella och religiösa frågeställningar 

- Jobba förebyggande med elever kring Integration  

- Arbeta med konflikthantering i klasser och individnivå  

- Fungera som stöd för lärare i kulturella krockar och även för elever 

- Jobbar för hela Uddevalla gymnasieskola, inte bara IM. 

Hon jobbar nära Elevhälsan. Elever visar stort förtroende för henne och har lättare att 

öppna sig i frågor som rör hemmet, samt kring frågor som de inte vågar ta upp med 

andra, som till exempel tvångsgifte, könsstympning och våld i hemmet. 

Med det förtroendet har hon kunnat förhindra tvångsgifte, vetat om när det är 

hedersfrågor samt jobbat förebyggande med deras föräldrar, som visat stort resultat.  

Det som ger henne förutsättningarna till att kunna påverka är att hon har språket och 

kulturen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-15. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 26 Dnr KS 2020/00046  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020, elever inom gymnasielagen 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningen har inkommit med ett underlag i vilket redogörs för nuläget för 19 

ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen och blir 20 år under året.  

  

Ungdomarna studerar nu på introduktionsprogram (IM). Ungdomarna bedöms ha små 

möjligheter att antas i ordinarie antagning till vuxenutbildningen, detta på grund av för 

låga kunskaper i svenska språket och aktuellt söktryck i förhållande till 

utbildningsplatser. Om ungdomarna antas till en utbildning är detta grund för att söka 

uppehållstillstånd under utbildningen med stöd av gymnasielagen.  

  

Vuxenutbildningen har utrett utbildningsmöjligheter för ungdomarna och framlagt ett 

alternativ som innebär att skapas uppdragsutbildningar, där förslagsvis 

kommunstyrelsen är uppdragsgivare och vuxenutbildningen utförare. Utbildningarna är 

valda utifrån vad som är möjligt att anordna och efter arbetsmarknadens behov. 

Uppdragsgivaren bestämmer bl.a. antagningskrav, t.ex. att de sökande ska omfattas av 

gymnasielagen. Insatsen är kostnadsberäknad till 1,3 mkr. Insatsen omfattas inte av 

kommunen ordinarie åtaganden och det finns inga särskilda statliga bidrag att söka.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Skrivelse från vuxenutbildningen 2020-05-19. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet.  
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§ 27 Dnr KS 2020/00381  

Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla kommun 
och föreningen Frivilligcentrum 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019–2021 gett nämnderna i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om 

idéburet offentligt partnerskap. I december 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att 

under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 

partnerskap. Vid samma period beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska 

besluta om samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 

(IOP).  

  

Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan mot 

ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina 

deltagare olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och 

möjligheten att bli volontär.  

  

Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma breda 

politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 

civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. Kommunen ser 

Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement till 

kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 

kommunen har svårt att nå, i ett skede där förebyggande och främjande insatser kan ha 

stor effekt genom att förhindra ytterligare ohälsa och utanförskap, och kan därmed bidra 

till minskade kostnader i kommunens verksamheter och inom hälso- och sjukvården. 

Detta ligger till grund för en överenskommelse om IOP som har arbetats fram. 

  

Då kommunen bara avsatt medel för IOP till och med 2020-12-31, kan vi i nuläget inte 

föreslå en avtalsperiod som sträcker sig längre än så, trots att IOP som form som regel 

syftar till långsiktiga överenskommelser. Finns ekonomiska förutsättningar även för 

2021 kan överenskommelsen med frivilligcentrum förlängas med 12 månader enligt 

överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-01. 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan föreningen 

Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 2020-06-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun. 

Frivilligcentrums initiativ till samverkan genom IOP. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M) yrkande och finner att utskottet 

antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/00383  

Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 

Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 

roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. IOP är en av flera 

samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. Ett IOP är mitt emellan 

normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar 

till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I december 2019 

beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av 

IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP under 2020.  

  

För att ÖK Idé ska vara den plattform som håller ihop och utvecklar vårt samarbete med 

idéburen sektor, inklusive hantering av IOP:er, behöver helheten, ÖK Idés, resurser 

förstärkas och säkras.   

  

IOP:er bör vara långsiktiga och är ofta tidskrävande att ta fram. Samtidigt pågår en 

pandemi där samverkan och snabba insatser skulle kunna mildra dess konsekvenser. 

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället och för vår befolkning. 

Idéburen sektor har genom ÖK Idé meddelat att de ställer sig till förfogande att aktivt 

arbeta för att mildra konsekvenserna av corona tillsammans med kommunen. För att 

detta ska bli effektivt behöver kommunen tillsammans med idéburen sektor identifiera 

de största behoven och prioritera de viktigaste insatserna, samt resurssätta detta. För att 

möjliggöra denna samverkan och direkta insatser föreslås att de medel som 

kommunstyrelsen avsatt för IOP:er får lov att användas även till detta, samt att i 

flerårsplan 2021-2023 avsätta medel för samverkan med idéburen sektor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

 

Camilla Johansson (C): Biträder Niklas Moes (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M), m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
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§ 29 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 

samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 

idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 

föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 

de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 

Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 

uppföljningstillfällen mm.  

 

Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 

 

- Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ förstärkas 

beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer kring IOP, 

- Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, förädlad 

styrning, 

- Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er enligt 

politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

 

Camilla Johansson (C), Paula Berger (S), Karna Thomasdotter (MP) och Martin 

Pettersson (SD) biträder Niklas Moes (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M), m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
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§ 30 Dnr KS 2019/00670  

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

 

Område Boende och Trygghet:  

• Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg 

närmiljö. 

• Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

• Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot 

nolltolerans av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

• Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

• Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

• Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av 

demokrati och medinflytande på jämlika villkor. 

• Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

• Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas. 

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Plan Integration 2030. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.  
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Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 
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§ 31 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Välfärd 2030.  

 

Avdelningen för Hållbar Tillväxt har i samverkan med kommunstyrelsens 

arbetsmarknads- och integrationsutskott arbetat fram ett förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser.  

 

För att klara ett oändligt uppdrag med ändliga resurser, måste kommunen arbeta för att 

hitta nya innovativa lösningar och arbetssätt för att lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs förmåga till samverkan 

mellan flera aktörer såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut 

och kommuner.  

 

Denna övergripande plan ska stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för välfärd 

2030 (målet) genom ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad (medlen). Planen fokuserar 

alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina samlade 

resurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt välfärdsdokument 

med bred politisk förankring särskilt kopplad till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och välfärdsinnovation.  

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): återremiss för konkretisering av målgruppen och anpassning av 

innehållet efter denna. 

 

Paula Berger (S), Niklas Moe (M), Cecilia Sandberg (S) och Camilla Johansson (C): 

Biträder Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet. 
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Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att återremittera ärendet för konkretisering av målgruppen och anpassning av innehållet 

efter denna.  

 

 


