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 Markus Hurtig 
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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021-04-06 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2021-04-12 
Anslaget tas ner 2021-05-04 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06  
 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.08:00-15:45 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo (MP), 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Niklas Moe (M) ej § 34 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Sonny Persson (S), deltar på distans 
 

Övriga 
 

Pia Strömsholm 

Annette Jonasson 

Anders Brunberg 

Björn Wärnberg 

Said Osman § 26 

Emelie Eék § 29 

Johan Rundström § 32 

Maria Lehto § 32 

Gunnar Axelsson § 32 

Per Lundqvist § 32 

Ellinor Ekensskär § 32 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Stefan Skoglund (S) väljs att justera protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 307567  

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

Sammanfattning 

Berörda ledamöter informerar på temat kompetensförsörjning – vad saknas i respektive 

förvaltning. 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021 

Sammanfattning 

Enligt nytt antaget Årshjul, så behandlar aprils informationer ämnet Integration. 

De två informationer som ges är: 

 

• Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 

• Förvaltningsövergripande gruppen SIV/EG 

 

Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 2020 

Statliga ersättningarna till kommuner från Migrationsverket för asylsökande och 

nyanlända, består både av schabloner, automatiskt utbetalda ersättningar, samt 

ersättningar som kommunen aktivt får återsöka. 

Totalt har migrationsverket betalat ut ca 37 mkr (36 876 123 kr) som betalats ut till 

följande förvaltningar: 

BUN 16,7 mkr 

SN 12,5 mkr 

KS 7,2 mkr 

KFN 0,6 mkr 

 

Förvaltningsövergripande gruppen SIV/EG 

SIV (Samverkan, Integration, Verksamhet) är en förvaltningsövergripande 

integrationsgrupp som funnits sedan år 2011. 

EG (Etableringsgrupp) är en undergrupp till SIV och hanterar frågor som rör 

etableringen av nyanlända. Gruppen har funnits sedan år 2013. 

Grupperna samordnas av kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning och 

träffas ca fyra gånger per år. 

 

En kortare workshop genomförs på temat SIV-gruppens användning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00025  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2021 

Sammanfattning 

Följande information är anmäld:  

 

Vuxenutbildningens utbildningar med start H21. 
  

Yrkesutbildningar 

 Restaurang och storkök med yrkessvenska, 12 platser 

 Vård och omsorg distans, löpande antagning  

 Mekaniker, 16 platser 

 Svets, 14 platser 

 Bygg lärling 

 Handel lärling 

 

Yrkeshögskoleutbildningar 

 Affärsutvecklare Besöksnäring & Turism 

 Backend-utvecklare 

 Digital Store manager 

 E-commerce Product manager 

 Skräddare 

 Laborant (sänds till Uddevalla från Lidköping)  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att notera informationen till protokollet. 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00210  

Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för 
projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Sammanfattning 

Essam El Naggar, VD för bolaget Internationella Handelshuset AB, har inkommit med 

en förfrågan till Uddevalla kommun, om intresse finns att delta i en förstudie för projekt 

”Kunskapslyftet Fyrbodal”. Tanken är att lämna in ansökan om förstudie till Fyrbodals 

kommunalförbund. 

  

Projektförslaget Kunskapslyftet Fyrbodal är framtaget av en grupp om fem personer, 

där Essam El Naggar agerar projektansvarig. Projektägare för projektet kommer att vara 

föreningen Kunskapslyftet Fyrbodal (en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad 

och utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, 

Fyrbodal kommunalförbund och Kommunerna i Fyrbodal).  

Uddevalla kommun är den första kommunen som erbjuds denna samverkan. 

  

Projektet innehåller sju fokusområden:  

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering 

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag 

7. Unga Ambassadörer 

  

Budget för projektet är lagd över en period av två år med en total kostnad på drygt 52,5 

mkr. Kostnader för förstudier: Fyrbodal 150 000 kr, Kommun 350 000 kr. 

  

Förslag till beslut är att tacka nej till erbjudandet om deltagande i projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal. Kommunen deltar redan idag i flera olika arbetsmarknads-och 

integrationsprojekt och anser att det inte finns utrymme för att delta i ett så här stort och 

omfattande projekt.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30. 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal – ansökan om medel för förstudie. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Sonny Persson (S), Stefan Skoglund (S) och Niklas Moe 

(M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att tacka nej till Essam El Naggars erbjudande om att delta i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal.  
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

Martin Pettersson (SD) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00532  

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 
Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

  

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

  

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och Stefan Skoglund (S): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2019/00712  

Information om övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet.   

 

En workshop-process vid fem extra insatta tillfällen i nämnda utskott, har bildat 

underlag för ett framtaget dokument som samlar målområden, uppnåendemål och 

utpekade satsningar som underlag för handlingsplaner.   

 

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. Tre 

nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen. Deras 

synpunkter har arbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 2030 

(2021-01-29).   

 

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

 

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning. Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att 

möta den snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar 

på kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För 

att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, måste 

kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.   

 

Planens ramverk bedöms färdigprocessad och innan beslut tas, ges de politiska partierna 

möjlighet att fördjupa kunskapen om planen. Därefter, i nästa fas, utarbetas konkreta 

handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): att utskottet ska notera informationen till protokollet.  
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2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknad och integrationsutskottet beslutar   

 

att utskottet notera informationen till protokollet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 289387  

Budgetförutsättningar 2022 - information 

Sammanfattning 

 

Pia Strömsholm, arbetsamarknadsavdelningen och Björn Wärnberg, vuxenutbildningen, 

redogör för budgetförutsättningarna för för respektive verksamhet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-04-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2019/00381  

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 

Sammanfattning 

2018-03-15 utlyste regeringen en långsiktig miljardsatsning på socioekonomiskt 

eftersatta områden ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla 

kommun var en av de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och 

kunde söka det sökbara beloppet. Uddevalla kommun tilldelas ca 27 mkr för tre år (9 

014 000 kr/år 2018–2020). Syftet med projektet har varit att påverka de fyra 

utanförskapsfaktorerna i en positiv riktning (andel förvärvsarbetande skall öka, andel 

lågutbildade skall sjunka, andel långtidsarbetslösa skall sjunka och valdeltagande till 

riksdag skall öka). För att påverka dessa har vi i Uddevalla genomfört över 20 olika 

aktiviteter fördelade på fem olika förvaltningar. 

 

Hur dessa aktiviteter har påverkat måtten är för tidigt att säga (statistiken släpar efter två 

år), men bedömningen är att insatserna har bidragit positivt till utvecklingen. Varje 

aktivitet har haft egna målsättningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Läges-och slutrapport 2021-02-15 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att godkänna läges-och slutrapport 2021-02-15 för projekt Uddevalla mot minskad 

segregation. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2021/00174  

Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan 
integration 2030 

Sammanfattning 

Förvaltningen redogör för inkomna förslag från nämnderna till uppdrag i bilaga till plan 

integration 2030. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 279842  

Reflektioner kring kommande utlysningar kopplat till 
kommande behov 

Sammanfattning 

Utskottet samtalar om prioriteringar av områden för ansökningar om medel för projekt 

m.m.  
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