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Sammanträde
Plats och tid

Arbetsmarknadsutskottet
Torp köpcentrum, kl.08:30-11:30

Ledamöter

Evy Gahnström (V), Ordforande
Rolf Jonsson (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Cecilia Sandberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)

Övriga

Håkan Pekkari, Torp köpcentrum § 15
Magnus Kroon, Torp köpcentrum § 15
Roland Henriksson, sektionschef socialtjänsten § 16
Stefan Einarsson, gymnasiechefbarn och utbildning§ 17
Pia Strömsholm, arbetsmarknadschef kommunledningskontoret
Annette Nyman, utvecklare arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret
Anders Brunberg, chef tillväxtavdelningen kommunledningskontoret
Ulf Larsson, chef vuxenutbildningen barn och utbildning

Utses att justera

Cecilia Sandberg (S)
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Underskrift justerande

Cecilia Sandber

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Arbetsmarknadsutskottet 2017-04-12
Kommunledningskontoret stadshuset
2017-04- 02-.b
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Dnr KS 275075

Upprop samt val av justerande
Cecilia Sandberg (S) utses till justerande.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Arbetsmarknadsutskottet

2017-04-12

§15

Dnr KS 273438

Företagsinformation Torp köpcentrum
Torp köpcentrum etablerades 1991 och har idag närmare 80 butiker och 3 700
parkeringsplatser. Totalt i Uddevalla kommun genererar detaljhandeln runt 2 200
arbetstillfällen.
Sedan november 2016 ägs köpcentrummet av Olav Thon Gruppen, som är en av Norges
ledande aktörer inom områdena fastighet och hotell.
Håkan Pekkari vid Torp köpcentrum, berättar om planerna på utbyggnad av
köpcentrummet Planerad byggstart är i börj an av 2018.
Magnus Kroon har arbetat mycket med handelsutveckling och stads- och
platsutveckling och informerar om handelstrender, handelsutveckling, konjunktur och
konsumtion, samt vad som är viktigt att tänka på i utvecklande av en attraktiv
stadskärna.
Detaljhandeln har haft en obruten tillväxt de senaste 20 åren. Digitalisering och
hållbarhet har visat sig vara två viktiga områden som utmanar företagen att fatta rätt
beslut för att möta upp människornas nya sätt att konsumera och deras vilja att göra det
mer hållbart.
Regeringen har utsett "Smart hållbar stadsutveckling" till ett av fem insatsområden får
att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Internationell turism är ett bra sätt att
stärka den inhemska köpkraften. Utgångspunkten är att attraktiva platser påverkar
människors beslut att vilja bo i eller besöka dem. För kommuner kan ett genomtänkt
rollspel mellan fastighetsägare, kommunen själv och företagama vara avgörande för att
få människor att vilja bo där, flytta dit eller besöka kommunen.
Ordförande tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Arbetsmarknadsutskottet

2017-04-12

§16

Dnr KS 2017/00147

Lägesrapport av uppdraget om insatser för ökad
anställningsbarhet hos personer med försörjningsstöd
Roland Henriksson, sektionschef på socialtjänsten ger en lägesrapport över uppdraget
om insatser för ökad anställningsbarhet hos personer med försörjningsstöd.
Syftet med uppdraget är att forumlera ett gemensamt uppdrag för socialtjänsten,
arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen rörande insatser och arbetssätt för
att öka anställningsbarbeten hos personser med försörjningsstöd. Målet är att få fler
personer i sysselsättning och fårre personer med försörjningsstöd. Målgruppen är
personer med behov av försörjningsstöd och andra stödinsatser från samhället samt en
låg anställningsbarhet/arbetsförmåga.
Arbetsgruppen träffas kontinuerligt och arbetar för tillfället med att prioritera vilka
grupper som i första hand ska omfattas av insatserna.
Ordförande tackar för informationen.
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§17

Praktikplatser för skolans utbildningar
GymnasiechefStefan Binarsson och UlfLarsson, chefför vuxenutbildningen på barn
och utbildning informerar om svårigheterna med att ordna praktikplaster för skolans
utbildningar.
Runt 700-800 personer ska placeras inom arbetsförlagt lärande. Till detta tillkommer
övriga praktikplaster. Det finns en gräns för hur många praktikanter verksamheterna
klarar av att ta hand om på en och samma gång. Socialtjänsten har beslutat om en
prioriteringsordning där plats skapas för utbildningarna. Avtal finns också med NUsjukvården, men kräver god framförhållning.
Uddevalla kommun är en stor och attraktiv aktör inom vård- och omsorgsutbildning.
Ordförande tackar för informationen.
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Aterrapport från möte med NU-sjukvården angående
biträdeskurser
Ulf Larsson, chef for vuxenutbildningen på barn och utbildning informerar om mötet
med NU-sjukvården angående biträdeskurser.
Informationsmöten har hållits i två omgångar och ca 130 personer deltog. Deltagarna
fick information om till exempel arbetsuppgifter, krav på språknivå, krav på körkort och
möjligheterna att studera vidare. Idagläget är 25 anställningar som vårdbiträde på gång,
mellan maj och september.
Vidare belystes en del problem som uppdagats inom traineeutbildningarna inom SFI
bygg. En del deltagare tackar nej till en plats till exempel på grund av att det infaller
under ramadan eller att man får högre ersättning av arbetsförmedlingen, utan krav på
motprestation. En ny lag är på gång vid årsskiftet, som troligen kommer att forhindra
möjligheten att tacka nej till utbildning/praktik.

Ordforande tackar för informationen.
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Bakgrund mötesplats Tureborg
Annette Nyman, utvecklare på arbetsmarknadsavdelningen kommunledningskontoret
ger en bakgrundsinformation om mötesplats Tureborg.
5 mars 2009 invigdes Mötesplats Dalaberg och 26 januari 2012 invigdes Mötesplats
Tureborg.
Dåvarande beredningen för integrations-och demokratifrågor (BID) gav 2009
kommunledningskontoret i uppdrag att starta en samverkansgrupp på Tureborg likt
Navet i norra Uddevalla. Första mötet med samverkansgruppen, ägde rum i december
2009 och gruppens första uppgift blev att kartlägga utbudet av service och aktiviteter
som erbjöds de boende, samt inventera vilka behov som fanns i området.
I februari 20 l O föreslår BID att kommunstyrelsen ska uppdra åt
kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning tillsammans med berörda
nämnder och andra aktörer, rörande nybyggnation av ett Allaktivitetshus på Tureborg,
inklusive kostnads-och finansieringsförslag för investering och drift, samt att en
styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda nämnder,
Uddevallahem och Hyresgästföreningen.
Kommunstyrelsen beslutar i juni 20 l O att uppdra till kommunledningskontoret att
samordna fortsatt utredning tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och
hyresgästföreningen, att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från
berörda nämnder samt Uddevallahem, hyresgästföreningen och ungdomsfullmäktige,
samt att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-2014.
Förstudien visar att läget är akut på Tureborg och styrgruppen vill inte invänta någon
nybyggnation som dröjer flera år innan verkställighet. styrgruppen föreslår istället en
lösning i form av tillfällig modul. Kultur och fritidsnämnden tar samtidigt beslut om en
näridrottsplats som placerades på gamla fotbollsplanen.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att godkänna förstudienoch lägga den till
handlingarna, att hyra den aktuella modulen på 180 kvadratmeter under en period av tre
år. Kostnaden samfinansieras av nämnder och Uddevallahem. Vidare beslutas att inrätta
en befattning på kommunledningskontoret som områdesutvecklare på Tureborg, där
kostnaden samfinansieras av nämnder och Uddevallahem, samt att uppdra till
kommunledningskontoret att söka extern projektfinansiering för verksamhetsutveckling
på Mötesplats Tureborg, med kommunens medfinansiering på 1,2 miljoner kronor som
grund. Kommunstyrelsens ordförande beslutar sedan per delegation att tjänsten som
områdesutvecklare skall ligga hos kommunfullmäktige, på samma ställe som
områdesutvecklaren för norra Uddevalla.
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styrgruppen avslutade sitt arbete i början av år 2012. Mötesplatserna är organiserade
under kultur och fritidsförvaltningen. styrgruppen anser det är viktigt att man i
framtiden har med detta i planeringsdialogen. Det är viktigt att alla förvaltningar
engagerar sig i mötesplatserna och utnyttjar möjligheterna att förlägga olika
verksamheter där. Mötesplatserna ger en utmärkt möjlighet till att sprida information,
föra dialog med de boende, strata gruppverksamhet m.m. Det är varje
nämnds/förvaltnings ansvar att använda de gemensamma mötesplatserna på bästa sätt.
Kommunstyrelsen beslutade i april2012 att godkänna styrgruppens arbete med
mötesplats Tureborg och anse uppdraget slutfört samt att överlåta den övergripande
uppföljningen av utvecklingen av mötesplats Tureborg till BID.
I november 2013 fick BID en sammanställning av kostnader för modul, nybyggnation,
samt kostnad för hyra av Äsperödskolans fritidshemsdeL Förslag till byggnation skall
enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen tas upp i planeringsdialogen 2012-2014.
Nuvarande kontrakt på modulen ligger på fem år (t.o.m. 2017-04-14 ). Om man vill
fortsätta hyra modulen måste nytt bygglov sökas. Hyreskostnaden för modulen, om man
fördelar kostnaden enligt idag på fem år, är ca 400 000 kr per år. Om man väljer att
behålla modulen och vill komplettera med andra lokaler för att kunna ha verksamhet för
de yngre barnen, exempelvis fritidsklubbsverksamhet, så kan Äsperödskolans moduldel
vara aktuell när den blir ledig. Då tillkommer en hyreskostnad på ca 600 000 kr/år.
Mötesplats Tureborg är ännu inte lyft i planeringsdialogen.
Under 2015 samfinansierar kommunledningskontoret och kultur och fritid, en extern
utredare som resulterar i rapporten "Mötesplatserna Dalaberg och TureborgUtredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet, personalförsörjning och
finansiering".
l maj 2016 flyttas mötesplatsernas organisatoriska tillhörighet från kultur och fritid till
kommunledningskontoret
Ordförande tackar för informationen.
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Förslag på årshjul - integration
Pia Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen på kommunledningskontoret visar
ett förslag på årshjul för arbetsmarknadsutskottet.
Arbetsmarknadsutskottet fåreslås till exempel få information om;
Fördelningsmodellen statsbidraget Etableringen
Lag om kommunala rutiner
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Utanförskapsindex
Rapport från den förvaltningsövergripande samverkansgruppen Samverkan
Integration Verksamhet (SIV)
Status mötesplatser, arbetsinsatser och projekt
statistik
Kommunala uppföljningsansvaret
Arshjulet kompletteras med fler områden till kommande utskott.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 284844

Information om sommarlovspraktik
Pia Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen på kommunledningskontoret
informerar om årets sommarlovspraktik
275 platser finns att erbjuda ungdomar. De flesta platser är inom kommunal
verksamhet, dock ej samtliga platser.
I år kommer arbetsmarknadsavdelningen dessutom att utöka med ytterligare 50 platser
till förmån för nyanlända ungdomar. Finansiering sker via statliga medel.
Det kommer eventuellt finnas en möjlighet att söka bidrag för sommarpraktikplatser för
nyanlända. Arbetsmarknadsavdelningen bevakar denna möjlighet.

Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 279429

Meddelanden och rapporter
Arbetslöshetsstatistik v 13 samt statistik över mottagande av nyanlända inom
etableringen.
Utskottets ledamöter önskar bjuda in arbetsförmedlingen till kommande möte.
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