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Sammanträde
Plats och lid

Arbetsmarknadsutskottet
IKEA, kl. 8:30-11:15

Ledamöter

Evy Gahnström (V) Ordförande
Magnus Jacobsson (KD)
Stefan Skoglund (S) t.o.m. § 9, kl. l 0:20
Cecilia Sandberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)

Övriga

Sara Gustafsson, Ikea § 8
Marianne Sörling, Uddevalla centrumutveckling § 9
Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen kommunledningskontoret
Anders Brunberg, tillväxtavdelningen kommunledningskontoret
Malin Krantz, socialchef socialtjänsten
Ulf Larsson, vuxenutbildningen barn och utbildning

Utses all juslera
Jusleringens plats och lid

Paragrafer

§§ 7-13

Underskrill sekreterare

Underskrill ordförande

Underskrill justerande

BEVlS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sälls upp
Anslaget las ner
Underskritt

Arbetsmarknadsutskottet 2016-03-09
Kommunledningskontoret stadshuset vån 4
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§7

Dnr KS 2750/75

Upprop samt val av justerande
Upprop förrättas. I tur att justera är Cecilia Sandberg (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr KS 2799/67

Företagsinformation IKEA
Sara Gustafsson, t.f. varuhuschef på Ikea Uddevalla, hälsar välkommen och informerar
om Ikea och om Ikeas rekryteringsprocess.
Ikea har 355 varuhus i 27länder och ca 151 000 medarbetare. Under 2015 besökte 520
mijloner Ikea, antingen via varuhusen eller via besök på sociala medier. l 046
leverantörer finns i 52 länder, 60 % av produktionen är i Europa. I Sverige finns 19
varuhus med ca 125 000 medarbetare. I Uddevalla arbetar ca 240 medarbetare. Ca 5000
ansökningar inkom till tjänsterna när företaget skulle öppna i Uddevalla.
Ikeas vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Af1årsiden går ut
på att erbjuda ett brett sortiment av fonn- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till
så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. Visionen förverkligas genom
gemensamma värderingar. Dessa värderingar är grunden i hur medarbetarnajobbar och
också anledningen till att rekryteringsförfarandet utgår först och tl·ämst ifrån
värderingsbaserade kriterier. Att bibehålla en stark Ikeakultur anses vara en av de
viktigaste faktorerna bakom Ikeakonceptets fl-amgång.
Värderingarna är;
Ledarskap genom gott exempel
Viljan att ständigt förnyas
Gemenskap och entusiasm
Kostnadseffektivitet
Ett verklighetsbaserat synsätt
Ödmjukhet och viljestyrka
Vi vågar vara annorlunda
Ta och delegera ansvar
Enkelhet
Alltid "på väg"
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur
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§9

Dnr KS 2799 l 68

Information om handelsstrategi för Uddevalla Kommun
Centrumutvecklare Marianne Sörling inf(mnerar om arbetet med handelsutredning som
skallleda fram till en handelsstrategi för hela kommunen.
Planen är att handelsstrategin ska vara klar till hösten.
Kundenkät har genomförts i centrnm. Många av synpunkterna som framkom handlade
om att det var smutsigt, tomt och igenbommat i centrum. De flesta var mycket positiva
till julbelysningen och arbetet kring Bäveån.
Kartläggning över företagens kontaktuppgifter i centrum är klar. Ä ven företagen har fått
en enkät utskickad om vad de tycker är det viktigaste som behöver göras.
Det första steget mot en handelsstrategi är att ta fram en handelsplan för Uddevalla
centrum för 2016 och 20 17 utifrån områden som;
rent och snyggt
tryggt och säkert
utbud och etablering
stadsutveckling
hållbar utveckling
medlemsvård
marknadsföring och event
information
trafik och tillgänglighet.

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§10

Dnr KS 2016/00077

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för
romsk inkludering
Sammanfattning

Kulturdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor, utlyser ett bidrag för att
medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå.
Övergripande mål är att den som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet
som den som är icke-rom. Utsatta ED-medborgare som vistas tillfalligt i Sverige ingår
inte i målgruppen. Maximalt fem kommuner kommer att få ekonomiskt stöd på ca
500 000 kr per år under två års tid för att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen. Målet är att förbättra romers inkludering främst inom utbildning,
arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering samt
säkerställa romsk delaktighet och inflytande i utvecklingsarbete.
Arbetsmarknadsavdelningen finner inte att det finns romska föreningar eller föreningar
som har en stor andel romer i sin verksamhet i Uddevalla. Därmed saknar kommunen
för tillfallet ett centralt urvalskriterium för bidrag: förankring hos det romska civila
samhället. Kommunen har dock enligt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724) fortfarande skyldighet att informera alla fem nationella minoriteter om sina
rättigheter.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-21
Kulturdepartementets skrivelse Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering 2016-01-28.
Beslut

Arbetsmarknadsutskottet beslutar
att godkänna information om anledningar att Uddevalla kommun avstår från att söka
bidrag från Kulturdepartementet för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering samt om kommunens verksamhet för alla fem nationella minoriteter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§11

Dnr KS 2016/00126

Ersättning för sommarlovspraktik
Sammanfattning
Arbetsmarknadsavdelningens budget för 150 sommarlovspraktikplatser 2015 var l ,2
miljoner kronor. Till det lades 50 platser som beräknades belasta budgeten med 280 000
kronor 2015. Genom kommunstyrelsens beslut om utökning av
sommarlovspraktikplatser 2016 tillkommer 125 platser. Den ekonomiska ramen för
dessa ytterligare 125 platser är l O miljoner kronor för ungdomssatsning 2016 (KS 201602-24 § 54).

En ökning av ersättningen till sommarlovspraktikanter från 45 respektive 4 7 kronor i
timmen till 50 respektive 52 kronor beräknas kosta drygt 120 000 kr. (inberäknat t. ex.
uppskattad volym av praktiklängd och frånvaro). I enlighet med beslut om ökningen av
sommarlovspraktikplatser är den ekonomiska ramen för ökningen av ersättningen till
sommarlovspraktikanter l O miljoner kronor för ungdomssatsning 2016. I och med den
aktuella ekonomiska ramens tillHilliga karaktär är utökningen av antalet platser och
höjningen av ersättningen betydelse för kommande år en del av planeringsdialog 20172019.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-0 l.
Beslut
Arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ersättning för sommarlovspraktik 2016 är 50 kronor i timmen för praktikanter som
gått ur årskurs 9 i grundskolan, samt
att ersättning för sommarlovspraktik 2016 är 52 kronor i timmen för praktikanter som
gått ur årskurs l på gymnasiet.
'

Justerandes signatur
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§ 12

Dnr KS 2784/48

N ulägesrapport delegation unga för arbete, DUA
Sammanfattning

Ulf Larsson, chefför vuxenutbildningen, barn och utbildning, ger en lägesrapport
avseende delegation unga för arbete, DUA.
Ny ansökan för 2016 är inskickad om 300 000 kronor för att på halvtid under ett år ha
personal som arbetar med traineeplatser inom bristyrken och traineeplatser inom vård,
som är en länk mellan Arbetsförmedling, arbetsgivare, vuxenutbildningen och elev.
Lägesrapport traineejobb
Traineejobb är för personer som har en gymnasieutbildning, inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och som kan tänka sig att skatTa en yrkesutbildning på
gymnasienivå inom bristyrken. Totalt handlar de om 130 ungdomar. 52 personer har
sagt ja och 35 har startat.
Lägesrapport utbildningsimtrakt
Utbildningskontrakt är för personer som inte fullföljt sina gymnasiestudier och som är
mellan 20 och 24 år. 18 personer studerar just nu, två har avbrutit studierna sedan
februari.
En slutsats som framkommit är att det krävs mer tid för vmje ungdom (för alla
instanser) och det krävs en systematisk handläggning av samtliga ungdomar. Just nu
planeras för en samverkansdag och för mer samverkanstid/arbetstid med ungdomar.
Målet är att analysera arbetssättet och hur mycket tid som ska avsättas.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 13

Dnr KS 2785/64

Meddelanden och rapporter 2016-03-09
Pia Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen går igenom
arbetslöshetsstatistiken för v 8. statistik uppdelat i social struktur önskas till nästa gång.
Anders Brunberg, chef för tillväxtavdelningen presenterar ett utkast till verksamhetsdag
om integration för arbetsmarknadsutskottet. Verksamhetsdagen planeras preliminärt till
den 17 eller 24 augusti.
Redovisning av statsbidrag 200 000 kr för framlagande av lokal överenskommelse om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

