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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Ann-Charlott Gustafsson (UP) utses att justera protokollet. 
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§ 23 Dnr KS 2022/00026 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2022 

Sammanfattning 

Temat för månadens informationer enligt antaget Årshjul är: Uppföljning 

kommunstyrelsens mått och statistik segregation.  

Uppföljning mått arbetsmarknad och försörjningsstöd 

I mars 2022 var arbetslösheten 7,8 % i Uddevalla. Det är 2 148 personer 16–64 år. 

Antalet arbetslösa har legat på ungefär samma nivå de senaste 10 åren. Andelen 

långtidsarbetslösa däremot har ökat. I mars 2022 så har 49 % av alla arbetslösa, varit 

arbetslösa i över ett år. För 10 år sedan var andelen 32 %. 

Arbetsmarknadsavdelningen har under flera års tid märkt att deltagarna som anvisats 

från arbetsförmedlingen har varit längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare med en 

blandad problematik. Detta har även speglats i resultatet. Under de sista åren så har vi 

även sett en nedåtgående konjunktur i kombination av en global pandemi. Detta har 

försvårat möjligheten för våra deltagare att få fäste på arbetsmarknaden. 

Antalet personer med långvarigt försörjningsstöd ökar. Ökningen ses även bland 

gruppen unga. Utbildningsbakgrund har mindre betydelse, då dessa har annan 

problematik. Många är språksvaga, flertalet har en fysiskt/psykisk ohälsa och-eller en 

missbruksproblematik. Att andelen inskrivna långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen 

ökat, har även speglat av sig på försörjningsstödet.  

Segregation och Utanförskapsindex 

Utanförskapet och segregationen har ökat ytterligare. Det ser vi dels genom vårt eget 

Utanförskapsindex, dels genom myndigheten Delmos digitala verktyg 

”Segregationsbarometern”. Senaste statistiken är från 2020-12-31. 

Det är pandemin och den nedåtgående konjunkturen som har haft en stor inverkan på 

måttet, men även det antal nyanlända som de sista åren lämnat etableringen och gått ut i 

arbetslöshet. Vi har tre stadsdelar som alla ligger ca 20 %-enheten lägre än 

kommunsnittet gällande faktorerna som vi mäter i kommunens Utanförskapsindex. Av 

dessa tre stadsdelar Dalaberg, Hovhult och Tureborg, så är det Tureborg som tappat 

mest. En anledning till detta är det stora antal nyanlända som bosatt sig i området under 

de sista åren. Det är väl känt att det tar ett antal år innan nyanlända lär sig språket, 

validerar sina betyg, får kontakter och kommer in på arbetsmarknaden. 
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     § 23 forts. 

Befolkningsutveckling 2010–2021 

 Uddevalla kommun har ökat med 5 254 invånare de sista 11 åren (från 51 868 

till 57 122) 

 Personer med utländsk bakgrund har ökat med 5 621 personer under samma 

period (från 7 792 till 13 413) 

 Över 90 % av alla med utländsk bakgrund som bor i något av våra mest 

invandrartäta områden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg) har ett ursprung från 

länder utanför Norden och EU 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar   

 att notera informationen till protokollet. 
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§ 24 Dnr KS 2022/00025 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2022  

Sammanfattning 

Information lämnades enligt följande: 

 

Vuxenutbildningen:  

 

 ansökningsläget till höstens utbildningar, samt genomförd marknadsföring av 

utbildningarna. 

 

Arbetsmarknadsavdelningen: 

 

 organisation boende, fördelningstal samt samverkan om flyktingar från Ukraina, 

 ekonomiska förutsättningar arbetsmarknadsavdelningen, 

 ESF-ansökan.  

 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar   

 att notera informationen till protokollet.  
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§ 25 Dnr KS 2022/00327 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, kommunnätverk mot 
segregation 

Sammanfattning 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) erbjuder de 32 kommuner i Sverige som av 

regeringen har utpekats ha stora utmaningar med segregation, att delta i ett nytt nätverk 

mot segregation. Myndigheten Delmos (delegationen mot segregation) genomförde sin 

sista nätverksträff den 2 december 2021 och med anledning av detta, så har SKR gått ut 

till kommunerna och inventerat behov av fortsatt intresse för nätverk mot segregation. 

Då intresset är stort för detta, så har SKR beslutat att starta upp detta nya nätverk. Första 

nätverksträffen är den 22 juni (digitalt). Syftet med nätverket är att bidra till 

omvärldsbevakning, dela kunskap och samla lärande exempel i segregationsfrågor. 

Nätverket är också en yta för intressebevakning i syfte att lyfta viktiga frågor till en 

nationell nivå. Nätverket kommer att träffas 3–4 ggr/år (digitalt eller fysiskt).  

Kostnad för kommunen är att var och en får bekosta sina resor själva, samt eventuellt 

boende. 

 

SKR vill att kommunerna förankrar deltagandet i nätverket på en politisk nivå. 

Avdelningschef för kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kommer sedan 

att ansvara för att deltagare i nätverket utses (en ordinarie, samt en ersättare för denne). 

Avdelningen har tidigare deltagit i myndigheten Delmos nätverk mot segregation.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-27. 

SKR:s PM Kommunnätverk mot segregation 2022-05-25. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s kommunnätverk mot segregation.  

 


	Upprop samt val av justerare
	Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och integrationsutskottets årshjul 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga informationsärenden 2022
	Sammanfattning
	Beslut

	Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, kommunnätverk mot segregation
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut


