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Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21  
 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Utsikten, Junogatan 2, kl.08:30-12:00 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Sonny Persson (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Kent Andreasson (UP) 
  
  
Övriga Anders Brunberg, avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Pia Strömsholm, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen 

Annette Jonasson, utvecklare 

Said Osman, enhetschef 

Angelica Hafström, utvecklare, § 70 

Marie Pettersson, rådgivare, Coompanion Fyrbodal, § 70 

Tora Törnquist, verksamhetsutvecklare Nätverket idéburen sektor Skåne, 

§ 70 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 283886 

Upprop samt val av justerande 

Beslut 

Arbetssmarknads- och intergationsutskottet beslutar 

 

att välja Monica Bang Lindberg (L) till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KS 2021/00025 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2021 

Sammanfattning 

 

Information från inspirationsdagen Plan välfärd 2030 

Avdelningschef Anders Brunberg och utvecklare Angelica Hafström rapporterar från 

inspirationsdagen om välfärdsplanen som hölls tidigare under hösten. 

 

Information lämnas om omvärldsbevakning kring vilka trender och utmaningar i 

samhället som pågår och behovet av att hitta nya sätt att möta dem. Utskottet för även 

en dialog med förvaltningen om fortsatt process för att ta fram handlingsplaner i 

nämnderna för att uppnå välfärdsplanens mål. 

 

Erfarenheter av förädlade strukturer och systematiskt arbete, idéburen sektor 

från Nätverket Idéburen sektor Skåne 

Verksamhetsutvecklare Tora Törnquist från nätverket Idéburen sektor Skåne delar med 

sig av nätverkets historia, erfarenheter och arbetssätt i samverkan med de offentliga 

aktörerna samt exempel på resultat från samverkan.  

 

Värdet av samverkan med sociala företag 
Rådgivare Marie Pettersson från Coompanion Fyrbodal informerar om sociala företag i 

allmänhet samt ett framgångsrikt exempel från projektet Yalla Mellerud. Projektet har 

utmynnat i ett socialt företag som tar tillvara och återbrukar begagnade kläder. 

 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2021/00665 

Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig matchningsverksamhet mellan etablerade 

Uddevallabor och nyanlända. Samhällsguide Uddevalla har sedan starten i november 

2014 genomfört drygt 300 matchningar och i genomsnitt nio gruppträffar per år. Sedan 

nedgången i antal matchningar visade sig har verksamheten utökats med ytterligare 

veckobaserade aktiviteter utöver de månatliga gruppträffarna såsom språk- och 

spelcaféer, bok- och TV-seriecirklar, både fysiskt och digitalt. Språk- och spelcaféerna 

genomfördes varje måndag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Ryttaren 

Café och Aktivitetscenter. De flesta nyanlända kommer för att få språkträning, några 

deltagare ville spela sällskapsspel och samtala, flera av de äldre svenska deltagarna kom 

för att bidra med språkträning, men också för att ingå i en gemenskap eftersom många 

är ensamma.  

 

Kommunen har ett lagstadgade uppdrag med tex mottagande och samhällsorientering 

för nyanlända, men vi har även hittills haft möjlighet att finansiera Samhällsguide 

Uddevalla med schablonmedel som en del av kommunens mottagande och etablering. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 (Dnr KS 2015/00310) att verksamheten ska fortsätta i 

nuvarande form så länge behovet finns och så länge som frivilliga personer finns att 

tillgå och verksamheten kan finansieras av statsbidrag.  

På grund av att det är svårt att få frivilliga personer att tillgå, samt att fokus måste 

läggas på att finansiera de lagstadgade uppdragen, ser vi ingen annan lösning än att 

avveckla verksamheten Samhällsguide Uddevalla i sin nuvarande form.  

 

Kommunledningskontoret tror att det finns intresse och möjligheter för föreningsliv och 

studieförbund att fortsätta med olika upplevelsebaserade gruppträffar, studiecirklar och 

andra verksamheter och sammankomster i samverkan med stadens olika mötesplatser. I 

stället för att helt avveckla de olika gruppverksamheterna i verksamheten, är vårt förslag 

att vi ska försöka informera och uppmuntra fler föreningar och studieförbund i 

civilsamhället att fortsätta med liknande koncept, då behovet är stort och vi behöver fler 

olika sorters upplevelsebaserade möten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-03 

Fadderverksamhet protokollsutdrag §150 (KS/2011:163) 

Samhällsguide Uddevalla protokollsutdrag §299 (KS 2015/00310) 

Verksamhetsrapport Samhällsguide Uddevalla 2014-2021 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 71 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunledningskontoret ska avveckla Samhällsguide Uddevalla, 

 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att i som en del av avvecklingsplan, förankra 

och sprida konceptet Samhällsguide Uddevalla till föreningar och studieförbund, med 

ambitionen att hitta någon/några som kan tänka sig att ta över och fortsätta med 

gruppträffar och fadderverksamhet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KS 303909 

Workshop 

Sammanfattning 

Utskottets ledamöter och tjänstemän från kommunledningskontoret för en dialog om 

utskottets roll, hur sammanträdena kan utvecklas och vilka åtgärder som kan 

genomföras för att öka förankring och delaktighet i de frågor som utskottet ansvarar för 

att samordna. 
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