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Föredragningslista Föredragande 

5.  Övergripande plan Integration 2030 och övergripande plan 

Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-

2022 
 

Workshop 

 

 

 

Kl 13.00-16.00 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning Resultat VUX (T2) 

Den övergripande kunskapsutvecklingen från T1 2019 till T2 2019 är som följer: 

Sfi: 89 % till 91% 

Grundläggande kurser: 90% till 81% 

Gymnasiala allmänna kurser: 78% till 82% 

Särvux: 99% i T2 (inga betyg sattes under T1) 

Yrkesutbildningar: 91% till 95% 

 

Inom sfi ligger måluppfyllelsen på ungefär samma nivå som T1. Det har under perioden 

setts att den färdigheten som orsakar flest F inom sfi är skriva. Det ses både inom 

studieväg 1 och 2 som har olika rektorer och lärare, dock inte inom studieväg 3. 

Forskning visar att personer med kort tidigare utbildning tenderar att få sämre resultat 

än personer med akademisk utbildning inom andraspråkutbildning. En anledning till det 

är att personerna kanske inte är särskilt vana att skriva ens på modersmål. Inom sfi är 

det fokus på observationer och sambedömning. Inom studieväg har man också sett att 

fler elever väljer kvällskurser, då många arbetar. 

 

Inom de grundläggande och gymnasiala kurserna är det stort fokus på struktur och 

vägledning, många elever har bråttom och vill läsa i snabb takt samt läsa fler kurser åt 

gången. Språklärare ser att elever som läser två språk samtidigt får svårt att klara 

kurserna. 

 

Inom Särvux är måluppfyllelsen 99% och det beror till stor del på mycket hög 

individanpassning. Det är 38 individer och 63 kursdeltagare vilket betyder att många 

läser mer än en kurs. Vid en jämförelse med riket ses att Uddevalla har över 20% fler 

elever på gymnasiesärnivå, vilket är positivt. Även där antas individanpassningen vara 

en orsak. 

 

Yrkesutbildningarna har under perioden fått resultat mellan 90-100%. Yrkesförare buss 

och servicepersonal hotell och restaurang har fått 100%. Bra kontakt och samarbete med 

branschen ses som en framgångsfaktor, en god APL och framtidsutsikter ökar 

motivationen hos elever. 

 

Uppföljningen av huvudmåttet visar att 78% är i arbete eller vidare studier fyra månader 

efter avslutade studier på vuxenutbildningen. Av de personerna är 70% i arbete. De som 

inte är i varken arbete eller studier är till exempel föräldralediga eller sjukskrivna. 
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Trygghet och studiero 

Vuxenutbildningen genomför elevenkät i april och i oktober varje år, för att undersöka 

trivsel, studiero och trygghet. Dessa tre områden får mycket högt resultat mätning efter 

mätning. I enkäten från oktober blev resultatet: studiero 90%, trivsel 94% och trygghet 

95%. Några orsaker till det goda resultatet är att ÖRP, öppenhet respekt och 

professionalitet, är centralt på vuxenutbildningen och genomsyrar all verksamhet. 

Likabehandlingsplanen revideras varje år, finns på flera språk och ses över vid behov. 

 

Identifierat problem 1: Skriva är den färdighet som orsakar flest F inom sfi 

Orsak: Rektorer behöver titta på mer underlag för att veta orsaken, men man ser att 

personer som är ovana att skriva på sitt modersmål också får svårt att skriva på svenska. 

Åtgärder: 

Rättningsnyckel - Att bedöma och ge återkoppling för lärande 

Kompetensutveckling inom sfi med fokus på att undervisa inom skriva 

 

Identifierat problem 2 

Elevers kunskaper överensstämmer inte med tidigare satta betyg 

Många unga, bland annat från IM, har fått betyg i svenska som andraspråk 

grundläggande. Vid test motsvarande årskurs 8 i svenska klarade inte ens hälften att nå 

godkänt på testet (inför betong-utbildning) 

Det innebär att eleverna mottagas på felaktiga grunder 

Orsak: Olika tolkningar av kunskapskraven? 

Åtgärder: Möte med rektor på IM, därefter möte med rektor och lärare. En gemensam k-

dag planeras 20 mars med fokus på tolkning av kunskapskrav.  

 

Uppföljning åtgärder och insatser 

Tertial 1 lyftes att det ses skillnader mellan betyg, NP-betyg och studietid inom sfi. 

Inom hela sfi pågår nu observationer och sambedömning för att uppnå en mer likvärdig 

bedömning inom hela sfi. Ny uppföljning kommer göras under vår -20. Förväntningen 

är då att skillnaderna mellan grupper och lärare har minskat. 

 

Under tertial 1 lyftes även kursen Matematik 2b som ett problem, med 40% 

måluppfyllelse. Kursen har även under tertial 2 40% måluppfyllelse. Som tillfällig 

åtgärd har en lärarassistent satts in i kursen. En positiv skillnad är att avbrotten gått från 

56% under tertial 1 till 11% under tertial 2. En anledning till det antas vara att digital 

handledning har erbjudits, vilket bidrar till att eleverna inte lika lätt ”ger upp” och gör 

avbrott. Från och med januari kommer antal lärarledda tillfällen höjas från två till tre 

tillfällen i veckan. Dessutom kommer studiehandledning erbjudas i direkt anslutning till 

lektionerna. Fler lärarledda tillfällen har tidigare genomförts på Matematik 2a med goda 

resultat. 
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Sammanfattning Försörjningsstöd 
Information kommer att ges under rubrikerna: 

 Hushåll/kostnad 

 Bidragstid 

 Flyktingar 

 Bostäder 

 Vin (Våld i nära relationer) 

 AMU-uppdraget 

 Samordningsförbundet (Steg 1) 

 Förmedlingsmedel 

 Budgetunderskott 

 Nuläge 

 

 

Sammanfattning Hedersrelaterat våld och förtryck 
Socialtjänsten och barn- och utbildning kommer att tillsammans informera om aktuell 

situation avseende nämndernas arbete med frågor som rör Hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

 

Sammanfattning Omvärldsorientering näringslivet 
Denna informationspunkt föreslås utgå till detta möte. 

 

 

Sammanfattning ÖK Idé 
Information ges vid mötet. 

 

 

Sammanfattning Bryta segregationen 
Projekt ”Uddevalla mot minskad segregation”, har sedan den senaste avrapporteringen 

11/12 fokuserat på att återrapportera till Tillväxtverket. Detta har gjorts genom att följa 

upp ekonomin, och samla in avrapporteringar från de aktivitetsansvariga. Detta material 

har sedan sammanställts och skickats till kommunens revisorer på Ernst & Young den 

20/1. Det godkända materialet skickas sedan vidare till Tillväxtverket. 

 

När i tiden som utbetalningen av medel för 2020 kommer, är beroende på när man 

skickar in sin återrapportering till Tillväxtverket. Projektledningen siktar i dagsläget på 

att skicka in återrapporteringen till Tillväxtverket senast vecka 5. Utbetalningen av 

medel kommer då vara kommunen tillhanda i slutet av februari. För 2020 är kommunen 

sedan tidigare beslut beviljade 9 014 000 kr. Dessa kommer i stort att vara fördelade på 

samma sätt som år 2019 med två undantag. Det första undantaget är att aktiviteten ”Ung 

integration” minskar sin budget från 1 500 000 kr till 1 000 000 kr. De 500 000 kr 

kommer att gå till en ny aktivitet från avdelningen för Hållbar tillväxt, ”Eget företag – 
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Egen stolthet”. Det andra undantaget är att aktiviteten ”Hälsoresan 2019” upphör. 

Denna aktivitets budget på 200 000 kr kommer istället att läggas på aktiviteten 

”Europan 15”. 

 

Delegationen mot segregation (Delmos) kommer under året att genomföra fyra träffar 

för kommuner i satsningen ”Sverige skall hålla ihop – segregationen skall brytas”. 

Dessa träffar kommer att ha olika teman. På träffen med Delmos i december (11/12) 

kungjordes att den första av dessa träffar skulle handla om medborgardialog. Varje 

kommun får skicka två deltagare per träff. Mer information om träffarna kommer vid ett 

senare datum. 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-24 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

   

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2020, 12 februari 

Sammanfattning Barnkonventionen 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska i enlighet med sina bestämmelser arbeta 

för att FN:s konvention om barnets rättigheter samt mänskliga rättigheter efterlevs i 

kommunens arbete med integration och inkludering. Att Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter inkorporeras i svensk lag har tagits upp av utskottets presidie vid 

tidigare tillfälle och beslöt då att ta upp denna punkt vid kommande möte.   

 

Presentationen kommer att fokusera på att konventionen blivit lag och hur 

verksamheten påverkas av det, samt på hur kommunens verksamheter hittills har arbetat 

med konventionen.  

 

Kommunens förvaltningar har i uppdrag att arbeta för att Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och har arbetat med frågan i olika 

utsträckning. Någon central samordningsfunktion kring frågan finns inte i kommunen i 

nuläget.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-03 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Reviderad fördelning av statsbidraget för nyanländas 

etablering  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i 35 år.  

De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 

asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som 

bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter 

uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen. Detta varierar stort mellan åren. År 2018 

var dessa statsbidrag drygt 100 mkr (2019 är ej klart ännu). Det mesta går till SN (som 

hanterar vård och boende åt ensamkommande flyktingbarn) och till BUN (för förskola 

och skolgång för asylsökande barn och ungdomar). En del av statsbidraget kommer 

automatiskt och en del får vi återsöka om.  

Fördelningsmodellen gäller den schablonersättning §10 och§11, som kommer 

automatiskt och som följer den enskilde personen under två år. För detta statsbidrag 

skall kommunen tillhandahålla etableringsinsatser åt de nyanlända. År 2018 utgjorde 

denna schablonersättning sammanlagt 49 mkr och skulle räcka till insatser för i 

genomsnitt 780 nyanlända. År 2019 ca 29 mkr till insatser för i genomsnitt 420 

nyanlända. För 2020 är prognosen 24 mkr till i genomsnitt 360 nyanlända. 

Detta riktade statsbidrag får enbart användas till de insatser som beskrivs i 

ersättingsförordningen §10, samt skall riktas till de personer som är nyanlända och som 

tillhör etableringens två första år. (§11 talar om hur stor schablonersättningen är). Om 

kommunen får pengar över, så får dessa även användas till insatser för den nyanlände 

som precis lämnat etableringen. 

Det ställs stora krav på förvaltningarna, som måste särredovisa dessa kostnader och 

insatser, som kan variera stort mellan åren. Därför ger kommunledningskontoret 

regelbundna prognoser över antal, samt åldersfördelning över personer inom 

etableringen.  

 

Fördelningsmodellen som har använts sedan år 2013, har reviderats tidigare. Senast år 

2018 och 2019, då schablonen höjdes p.g.a. införd ”Utbildningsplikt”. Höjningen gick 

båda dessa år till BUN.  

Nu år 2020 höjs schablonersättningen med 3 500 kr per person till 146 100 kr (betalas 

ut kvartalsvis för varje person under två år). Höjningen skall kompensera för den 

lagändring gällande Samhällsorientering, där kommunen nu måste tillhandahålla 100 

timmar i stället för tidigare 60 timmar. För Uddevalla innebär det ca 700 000 kr år 2020, 

som läggs på kommunstyrelsen, som utför samhällsorienteringen. För att höjningen 

skall kunna riktas till KS, så måste den procentuella fördelningen justeras likt tidigare 

gånger (uträkning under rubriken Ärendebeskrivning).  
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Ytterligare en justering behöver göras för år 2020. Merparten av socialnämndens andel 

flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. 

 

Det är viktigt att uppföljningen av insatserna som ges av schablonersättningen följs upp 

på ett bra sätt. Kommunledningskontoret kommer därför att ta fram en ny 

redovisningsmall för schablonersättningen §10. 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-27 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta ny procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering till Barn-

och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % och Kultur 

och fritidsnämnden 3 % 

 

   

Ärendebeskrivning 

Sedan år 2013 ligger det samordnande ansvaret för kommunens etableringsuppdrag på 

kommunstyrelsen. Innan dess låg det på socialnämnden.  

Statsbidragens storlek styrs av hur många asylsökande som bor i kommunen, respektive 

hur många nyanlända som folkbokfört sig i kommunen. Detta varierar stort mellan åren. 
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Schablonersättningen som ges för varje nyanländ inom etableringen, betalas ut under en 

period av två år. Hur stort beloppet är beskrivs i §11 (146 100 kronor för en person som 

inte har fyllt 65 år, och 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år) och vad vi får 

använda pengarna till står beskrivet i §10. Fördelningsmodellen går ut på att den nämnd 

som utför insatsen skall ha den uppskattade procentuella andelen. 

 
Nytt från 1 februari 2020, är att Samhällsorienteringen som hittills innehållit 60 timmar, 

nu utökats till 100 timmar. Som kompensation för denna lagändring så har regeringen 

höjt schablonersättningen per person med 3 500 kr från 142 600 kr till 146 100 kr (skall 

räcka i två år).  För att delvis kunna finansiera denna höjning så har regeringen tagit bort 

den grundersättning som tidigare utgått till samtliga kommuner. Grundersättningen som 

nu tagits bort har varit på ca 230 000 kr och har gått till kommunstyrelsen, som har det 

samordnande ansvaret för kommunens etableringsinsatser.   

För Uddevalla innebär höjningen med 3 500 kr/person ca 700 000 kr år 2020, som läggs 

på kommunstyrelsen, som utför samhällsorienteringen. För att höjningen skall kunna 

riktas till KS, så måste den procentuella fördelningen justeras. Det innebär inte mindre 

pengar till övriga nämnder, utan det är bara procentsatsen som förändras.  

 

Ytterligare en justering behöver göras för 2020. Merparten av socialnämndens andel 

flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. Förändringen beskrivs därför i två steg, se 

bild nedan. 
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Förändringen blir totalt: 

BUN nuvarande 64 % till 62 % 

KS nuvarande 15 % till 30 % 

SN nuvarande 18 % till 5 % 

KFN oförändrat 3 % 

 

 

 
 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Nyman 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Reviderad fördelning av statsbidraget för nyanländas 

etablering  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i 35 år.  

De statsbidrag som kommunen får från migrationsverket för nyanlända och 

asylsökande, styrs av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. Statsbidragens storlek styrs i sin tur av hur många asylsökande som 

bor i kommunen (ej folkbokförda), respektive hur många nyanlända som efter 

uppehållstillstånd folkbokfört sig i kommunen. Detta varierar stort mellan åren. År 2018 

var dessa statsbidrag drygt 100 mkr (2019 är ej klart ännu). Det mesta går till SN (som 

hanterar vård och boende åt ensamkommande flyktingbarn) och till BUN (för förskola 

och skolgång för asylsökande barn och ungdomar). En del av statsbidraget kommer 

automatiskt och en del får vi återsöka om.  

Fördelningsmodellen gäller den schablonersättning §10 och§11, som kommer 

automatiskt och som följer den enskilde personen under två år. För detta statsbidrag 

skall kommunen tillhandahålla etableringsinsatser åt de nyanlända. År 2018 utgjorde 

denna schablonersättning sammanlagt 49 mkr och skulle räcka till insatser för i 

genomsnitt 780 nyanlända. År 2019 ca 29 mkr till insatser för i genomsnitt 420 

nyanlända. För 2020 är prognosen 24 mkr till i genomsnitt 360 nyanlända. 

Detta riktade statsbidrag får enbart användas till de insatser som beskrivs i 

ersättingsförordningen §10, samt skall riktas till de personer som är nyanlända och som 

tillhör etableringens två första år. (§11 talar om hur stor schablonersättningen är). Om 

kommunen får pengar över, så får dessa även användas till insatser för den nyanlände 

som precis lämnat etableringen. 

Det ställs stora krav på förvaltningarna, som måste särredovisa dessa kostnader och 

insatser, som kan variera stort mellan åren. Därför ger kommunledningskontoret 

regelbundna prognoser över antal, samt åldersfördelning över personer inom 

etableringen.  

 

Fördelningsmodellen som har använts sedan år 2013, har reviderats tidigare. Senast år 

2018 och 2019, då schablonen höjdes p.g.a. införd ”Utbildningsplikt”. Höjningen gick 

båda dessa år till BUN.  

Nu år 2020 höjs schablonersättningen med 3 500 kr per person till 146 100 kr (betalas 

ut kvartalsvis för varje person under två år). Höjningen skall kompensera för den 

lagändring gällande Samhällsorientering, där kommunen nu måste tillhandahålla 100 

timmar i stället för tidigare 60 timmar. För Uddevalla innebär det ca 700 000 kr år 2020, 

som läggs på kommunstyrelsen, som utför samhällsorienteringen. För att höjningen 

skall kunna riktas till KS, så måste den procentuella fördelningen justeras likt tidigare 

gånger (uträkning under rubriken Ärendebeskrivning).  
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Ytterligare en justering behöver göras för år 2020. Merparten av socialnämndens andel 

flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. 

 

Det är viktigt att uppföljningen av insatserna som ges av schablonersättningen följs upp 

på ett bra sätt. Kommunledningskontoret kommer därför att ta fram en ny 

redovisningsmall för schablonersättningen §10. 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-27 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta ny procentuell fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering till Barn-

och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % och Kultur 

och fritidsnämnden 3 % 

 

   

Ärendebeskrivning 

Sedan år 2013 ligger det samordnande ansvaret för kommunens etableringsuppdrag på 

kommunstyrelsen. Innan dess låg det på socialnämnden.  

Statsbidragens storlek styrs av hur många asylsökande som bor i kommunen, respektive 

hur många nyanlända som folkbokfört sig i kommunen. Detta varierar stort mellan åren. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(4) 

2020-01-27 Dnr KS 2020/00097 

  

 

 

 

Schablonersättningen som ges för varje nyanländ inom etableringen, betalas ut under en 

period av två år. Hur stort beloppet är beskrivs i §11 (146 100 kronor för en person som 

inte har fyllt 65 år, och 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år) och vad vi får 

använda pengarna till står beskrivet i §10. Fördelningsmodellen går ut på att den nämnd 

som utför insatsen skall ha den uppskattade procentuella andelen. 

 
Nytt från 1 februari 2020, är att Samhällsorienteringen som hittills innehållit 60 timmar, 

nu utökats till 100 timmar. Som kompensation för denna lagändring så har regeringen 

höjt schablonersättningen per person med 3 500 kr från 142 600 kr till 146 100 kr (skall 

räcka i två år).  För att delvis kunna finansiera denna höjning så har regeringen tagit bort 

den grundersättning som tidigare utgått till samtliga kommuner. Grundersättningen som 

nu tagits bort har varit på ca 230 000 kr och har gått till kommunstyrelsen, som har det 

samordnande ansvaret för kommunens etableringsinsatser.   

För Uddevalla innebär höjningen med 3 500 kr/person ca 700 000 kr år 2020, som läggs 

på kommunstyrelsen, som utför samhällsorienteringen. För att höjningen skall kunna 

riktas till KS, så måste den procentuella fördelningen justeras. Det innebär inte mindre 

pengar till övriga nämnder, utan det är bara procentsatsen som förändras.  

 

Ytterligare en justering behöver göras för 2020. Merparten av socialnämndens andel 

flyttas över till kommunstyrelsen, eftersom försörjningsstödet ligger organiserat under 

kommunstyrelsen fr.o.m. 15 februari 2020. Förändringen beskrivs därför i två steg, se 

bild nedan. 
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Förändringen blir totalt: 

BUN nuvarande 64 % till 62 % 

KS nuvarande 15 % till 30 % 

SN nuvarande 18 % till 5 % 

KFN oförändrat 3 % 

 

 

 
 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Nyman 

 


