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§ 12   

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Stefan Skoglund utses att justera protokollet. 
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§ 13   

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor, 
tema lägesrapport Plan integration 2030 

Sammanfattning 

Ledamöterna informerar om respektive nämnds arbete med framtagande av uppdrag till 

plan integration 2030.  
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§ 14 Dnr KS 2021/00120  

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2021 

Sammanfattning 

Från och med den 15 februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för 

försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från 

socialnämnden.  

 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 

delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 

rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen m.m. Även vägledande 

bestämmelser innehåller delegationer. 

 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 

gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett 

hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 

och de gemensamma hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i 

Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021 

Beskrivning av föreslagna ändringar i vägledande bestämmelser 2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

  

att anta vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2021, 

 

att dessa ska gälla från och med 2021-04-01. 
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§ 15 Dnr KS 2021/00058  

Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun fått en inbjudan att svara på remiss från Regeringskansliet angående 

delbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 

medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA): Krav på kunskaper i 

svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).  

Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst 

vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Remissvaren ska ha kommit 

in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.  

Barn och utbildningsnämnden har genom internremittering yttrat sig i ärendet.  

  

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) 

om svenskt medborgarskap och en ny förordning förordningen om medborgarskapsprov 

i svenska och samhällskunskap.  

  

Syftet med kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap är att stärka 

medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Kravet ska gälla för dem 

mellan 16–66 år. Kunskaperna ska kunna visas på flera olika sätt, bland annat genom 

godkända betyg, men också med godkänt på det nya ”medborgarskapsprovet”. Dispens 

från kravet föreslås ges om det föreligger särskilda skäl. Begreppet särskilda skäl 

föreslås omfatta väsentliga funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden. 

  

De konsekvenser som Uddevalla kommun vill belysa är: 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
Uddevalla kommun anser att söktrycket på vuxenutbildningen kommer att öka, då 

kunskaper i svenska och samhällskunskap krävs gällande svenskt medborgarskap. Det 

är svårt att uppskatta hur stor andel som väljer att göra ”medborgarskapsprovet” i stället, 

men vi uppskattar ändå att söktrycket kommer att öka. Att tillhandahålla fler 

utbildningsplatser, innebär även ökade kostnader för kommunen. 

Medborgarskapsprovet  
Uddevalla kommun anser att kommuninvånares behov av hjälp från kommunen ökar i 

samband med genomförandet av medborgarskapsprovet. Dels för att få hjälp med 

nedladdning av boken om samhällskunskap, dels med anmälan och genomförande av 

medborgarskapsprovet. Fler kommer att efterfråga tillgängliga datorer att nyttja i 

sammanhanget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-03. 

Yttrande Uddevalla kommun 2021-03-03. 

Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 

för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (delbetänkande). 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-02-18 § 24. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-18. 
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Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 

som Uddevalla kommuns svar på remissen med tillägget att Uddevalla kommun ser 

positivt på kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap då 

stärkt status på medborgskapet bedöms främja sammanhållningen i kommunen.  

 

Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M): Biträder Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 

m.fl. yrkande och finner att utskottet antar Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

  

att avge kommunledningskontorets yttrande daterat 2021-03-03 som Uddevalla 

kommuns svar på remissen med tillägget att Uddevalla kommun ser positivt på 

kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap då stärkt 

status på medborgskapet bedöms främja sammanhållningen i kommunen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 
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§ 16 Dnr KS 2021/00141  

Revidering av handläggningsordning för Idéburna offentliga 
partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

I juni 2020 antogs en arbetsordning för handläggning av initiativ kring Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) i arbetsmarknads- och integrationsutskottet. 

Arbetsordningen byggde på att en central hantering av IOP och en central finansiering, 

under 2020 avsattes fem miljoner kronor i budget för IOP.  

  

Förutsättningarna har förändrats sedan arbetsordningen antogs. Den centrala 

budgetposten är mindre, samtidigt kvarstår kommunfullmäktiges uppdrag till alla 

nämnder att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal.  

  

Det finns fortfarande en önskan om att kunna överblicka kommunens IOP:er, 

Kommunstyrelsen bör därför hållas informerad om vilka IOP:er som kommunen ingår i, 

men bör endast vara beslutande i de fall som rör centrala medel för IOP. I övriga fall är 

det angeläget att arbetsordningen skrivs om så att beslut kan tas av den nämnd som ska 

medfinansiera partnerskapet. En annan förändring är att ÖK Idé fått en politisk 

styrgrupp. Nu gällande arbetsordning behöver revideras utifrån rådande förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att ge ÖK Idés kommunala arbetsgrupp samt styrgrupp i uppdrag att ta fram förslag på 

en revidering av arbetsordningen för hantering av IOP.  
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§ 17 Dnr KS 2021/00081  

Uppdrag till plan integration 2030, kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck”. Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag 

och stiftelser, antar politiska uppdrag som visar hur varje profession kommer att 

prioritera och arbeta resten av mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den 

gemensamma målbilden. Dessa uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 

31 mars 2021. Nya uppdrag för mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår att prioritera tre av de nio strategiska 

ställningstagandena för perioden 2021–2022. Ett uppdrag för varje ställningstagande.  

 

De tre föreslagna uppdragen beskrivs enligt mall nedan: 

Namn och beskrivning 
av det politiska 
uppdraget 

Syfte med det politiska 
uppdraget 

Hur kommer uppdraget 
att följas upp? Mått, 
nyckeltal eller önskad 
effekt? (Beskriv 
startläge, samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/ 
avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget 
och 
planeringsprocess 

Område: Boende och 
Trygghet 

Ställningstagande: Alla 
ska kunna känna sig 
trygga och kommunen 
siktar därför mot 
nolltolerans av 
kriminalitet.  

      

Uppdrag 1: Utökad 
medborgarundersökning 
trygghet 

Genomföra en fördjupad 
medborgarundersökning 
där medborgarna får 
beskriva vad som behövs 
för att de ska känna en 
ökad trygghet både i sin 
närmiljö och i 
kommunen som helhet. 
Undersökningen ska 
vara väl spridd utifrån 
geografi, ålder och kön. 
Resultatet ska kunna 
användas som 
kompletterande 
underlag vid beslut om 
insatser. 

Startläge och 
nulägesbild kommer att 
beskrivas år 2021, med 
utgångspunkt från de 
inkomna svaren. 

Kommunlednings-
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Statliga 
projektmedel under 
2021 (Delmos). 

Område: Arbete och 
Studier 

Ställningstagande:  Alla 
ska ges möjlighet till 
relevant utbildning och 
egen försörjning. 

      

Uppdrag 2: Utvärdera 
verksamheten NIKE 

Säkerställa att detta är 
ett uppdrag för 
kommunstyrelsen och i 
så fall uppdatera med 

Utvärderingen kommer 
att kunna ge en 
beskrivning över 
utvecklingen de sista 

Kommunlednings
kontorets 
arbetsmarknads-
avdelning. 

Inom ram. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17.  

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att anta de tre föreslagna uppdragen för kommunstyrelsen 2021–2022. 

ett nytt avtal. Ge förslag 
på fortsatt arbete 
gällande utförande 
insatser inom KAA 
(kommunala 
aktivitetsansvaret) för 
ungdomar 16–20 år. Ge 
förslag på hur denna 
samverkan med BUN 
kan överföras för en 
bredare målgrupp för 
unga över 20 år. 

åren, gällande målgrupp, 
behov och utfall av 
insatsen.  

Område: Demokrati Ställningstagande:  Alla 
former av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ska förebyggas 
och bekämpas. 

      

Uppdrag 3:  Utreda 
behovet av en 
samordnande funktion i 
kommunen för 
mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen, samt 
frågorna hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Att ta reda på om en 
samordnande funktion 
skulle underlätta 
kommunens arbete med 
att uppfylla de lagar och 
bestämmelser som styr 
kommunens arbete med 
att upprätthålla 
mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen. 
Här ingår även de brott 
som begås inom 
hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Utredningen kommer att 
beskriva hur frågorna 
hanteras idag och sedan 
ett önskat läge, samt vad 
effekten förväntas bli 
med förändringen. 

Kommunlednings
kontoret. 

Inom ram. 
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§ 18 Dnr KS 2021/00080  

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 
etablering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i över 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.  

År 2013 övergick ansvaret för nyanländas etablering från socialnämnden till 

kommunstyrelsen. I samband med detta så införde kommunstyrelsen en procentuell 

fördelning av den del av statsbidraget som gäller schablonersättning §10 och§11. För 

detta statsbidrag skall kommunen tillhandahålla insatser som underlättar och påskyndar 

den nyanländes etablering (tex undervisning i svenska och dialogbaserad information 

om svenska samhället). Statsbidraget följer den nyanlände under en period av två år. 

Den procentuella andelen matchas mot den förvaltning i kommunen som utför insatsen. 

Insatserna beskrivs i §10 i ersättingsförordningen. Schablonersättningens belopp 

beskrivs i §11.  

  

Under åren 2016–2018 hade vi ca 50 mkr varje år att fördela och i år är prognosen 12 

mkr och nästa år 2022 är prognosen att beloppet minskar ytterligare. Detta belopp måste 

man självklart sätta i relation till antalet som har rätt till insatserna. Antal nyanlända 

minskar och därför också statsbidraget. Dessa prognoser från kommunledningskontoret 

uppdateras fyra ggr/år och kommuniceras i den kommunala etableringsgruppen. 

  

År 2021 föreslås att fördelningen mer strikt utgår från de insatser som måste 

genomföras, tillsammans med det uppskattade antal som under året kommer att ta del av 

insatserna. Pengarna fördelas därför i första hand till Vuxenutbildningen för utbildning i 

svenska, samt till kommunledningskontoret som tillhandahåller mottagande och 

bostadsanvisningar (bosättningslagen), samhällsorientering och visst ekonomiskt 

bistånd. Pengarna fördelas även till förskola, skola och gymnasium till särskilda 

introduktionsinsatser för barn och ungdomar. Viss summa ges för särskilda insatser 

inom den öppna verksamheten till socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att utskottet 

antar yrkandet. 
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Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
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§ 19 Dnr KS 2021/00117  

Årshjul för arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021-
2022 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation. 

  

En del av arbetet innebär att ta emot informationer. Detta för att följa upp mått, uppdrag 

och verksamheter, men också för att skaffa sig bra underlag för utveckling av 

verksamheter. Informationerna ges till utskottet på två olika sätt. Dels föranmälda 

informationer enligt antaget Årshjul, dels löpande informationer enligt anmält behov i 

”Övriga informationsärenden”.  

  

Ordinarie mötestider för utskottet är 08:00-12:00. Efter ”rundan” och tid för anmälda 

beslutsärenden, så återstår vanligtvis ca 1 - 1,5 timma till informationer. Förslaget till 

Årshjul 2021–2022 är därför upplagt på det sättet att det är en rubrik som beskriver 

huvudinnehållet i informationen för månaden. I bilagan finns sedan ett förslag på vilka 

informationer som kan läggas under denna rubrik. Beroende på tidsåtgång, så tvingas 

man ibland att prioritera bland informationerna. Vissa informationer kanske det räcker 

att ge enbart med text. Vissa behöver föredragning och tid för dialog. 

De informationer som tjänstemannen ska föredra, ska försöka ges enligt upplägget 1/3 

till föredragning och 2/3 till dialog, frågor och diskussioner. Önskemålet om att få tid 

till dialog har uttryckts av ledamöter vid flertalet gånger. 

  

Rubrikerna har försökt täcka in det behov som lagts fram gällande arbetsmarknad, 

integration, försörjningsstöd, företagande, kompetensförsörjning och utbildning. 

  
Regional tillväxt, företagande & kompetensförsörjning (avdelning hållbar tillväxt 

ansvarar) 

Här föreslås informationerna: ÖK Idé, Status IOP, Arbetsmarknad, Företag, 

Kompetensförsörjning, Plan Välfärd. 

  

Långtidsarbetslösa, kompetensförsörjning och försörjningsstöd 

(arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen ansvarar) 

Här föreslås informationerna: Jobbcentrum (ama + Vux), Status arbetsmarknadsinsatser 

(ama), Status utbildningsinsatser (Vux), Försörjningsstöd, Kompetensförsörjning (ama 

+ Vux), Plan Integration  

  

Integration (arbetsmarknadsavdelningen ansvarar) 

Här föreslås informationerna: Statliga ersättningar för nyanlända + asyl, SIV/EG, 

Prognos nyanlända, Bostadsanvisning och mottag, Samhällsorientering. 
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Samverkan externa aktörer (hållbar tillväxt, arbetsmarknadsavdelningen, 

vuxenutbildningen ansvarar) 

Här föreslås informationerna: Samverkansavtal externa aktörer (alla), 

Status samverkan civila samhället (ej IOP) (alla), Nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (ama), BRÅ (enheten för säkerhetsfrågor), Hedersrelaterat våld och 

förtryck (alla). 

  

Omvärldsorientering (hållbar tillväxt, arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildningen 

ansvarar) 

Här föreslås informationerna: Omvärldsorientering näringslivet, Omvärldsorientering 

arbetsmarknad, Omvärldsorientering utbildningsinsatser, Regional utveckling. 

  

Uppföljning KS mått och statistik (hållbar tillväxt ansvarar maj månad och 

arbetsmarknadsavdelningen ansvarar juni månad) 

Här föreslås informationerna: Uppföljning KS mått företagande, Uppföljning KS mått 

arbetsinsatser och försörjningsstöd, Statistik segregation, Utanförskapsindex. 

 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-17. 

Årshjul 2021–2022 med förslag på innehåll. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att anta årshjul 2021–2022.  
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2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2021/00067  

Information om social ekonomi och sociala företag samt 
utseende av styrgrupp för utvecklingsnätverk sociala företag 
2021-2022 

Sammanfattning 

Uddevallas överenskommelse ÖK Idé, mellan kommunen och idéburen sektor, syftar 

till att vi tillsammans ska kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati 

och minska utanförskap i Uddevalla kommun, något som framgår i bland annat 

kommunstyrelsens styrkort där en av nämndstrategierna är att stimulera den sociala 

ekonomin/det sociala företagandet. Uddevalla kommun har antagits som en av 12 

kommuner i Sverige att ingå i ett ESF-projekt som samordnas av Sveriges kommuner 

och regioner (SKR). Projektet ska kompetensutveckla nyckelpersoner inom offentlig 

sektor i syfte att utveckla och stärka den offentliga sektorns långsiktiga kapacitet inom 

socialt företagande. Förväntade effekter på lång sikt är att sociala aktörer är en naturlig 

leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om de andra leverantörerna av 

välfärdstjänster till kommunerna. Det förväntas leda till en mer hållbar utveckling i 

samhället och ett mer likvärdigt och delaktigt samhälle. 

  

Kommunen behöver besluta om en organisering för arbetet utifrån projektet. 

Projektkoordinator i Uddevalla är kommunens processledare för ÖK Idé, som kommer 

att leda projektgruppen bestående av näringslivsutvecklare, Folkhälsostrateg och 

idéburen sektors processledare för ÖK Idé.  

 

Styrgruppen föreslås utgöras av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium, 

chefen för upphandlingsenheten, chefen för arbetsmarknadsavdelningen samt chefen för 

avdelningen för hållbar tillväxt.  

 

Vid sammanträdet informerar Åsa Bengtsson, SKR samt Anders Bro, Region Örebro 

om social ekonomi, sociala företag m.m. 

 

Chefen för avdelningen hållbar tillväxt gör ett förtydligande avseende förslaget till 

styrgrupp för kommunens arbete i projektet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25. 

Intresseförklaring av medverkan i ESF projektet utvecklingsnätverket sociala företag 

2021–2022. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet beslutar 

  

att till styrgrupp för kommunens arbete i projektet utvecklingsnätverk sociala företag 

2021-2022 utse arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium, chefen för 

upphandlingsenheten, chefen för arbetsmarknadsavdelningen samt chefen för 

avdelningen för hållbar tillväxt. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2020/00273  

Hemställan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla Kommun och Café Svea 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Café Svea kring en träffpunkt. 

Initiativet är i linje med socialnämndens strategier om att öppna fler mötesplatser och 

motverka ensamhet, med kommunstyrelsens strategier om samverkan med 

civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten och tillväxt samt med 

kommunstyrelsens strategi att stimulera det sociala företagandet.  

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Café Svea med 

målet om att vara en träffpunkt, där människor får möjlighet att växa, mötas och känna 

gemenskap genom att driva en lunchrestaurang/café samt samordna aktiviteter på 

träffpunkten. I verksamheten ska också finnas arbetsträningsplatser, riktade till personer 

med kort tidigare utbildningsnivå och andra personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden, vilket ska leda till ökad integration. Överenskommelsen som föreslås 

vara gällande under tidsperioden 2021-02-01 till och med 2022-05-30, innehåller tre 

insatser/ åtaganden; lunchrestaurangen/caféet, servicevärd och aktivitetssamordning 

samt arbetsträningsplatser.  

  

Ärendet har behandlats i socialnämnden som tillstyrkte att samverkan, utifrån det i 

överenskommelsen som berör socialnämnden, ska ingås. Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet återremitterade ärendet för belysande av aspekter avseende 

konkurrens. IOP som samverkansmodell är tillämpbar för de delar i överenskommelsen 

som rör servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, men inte 

gällande del som rör lokaler för restaurang då det finns en marknad. Socialnämnden har 

istället möjlighet att göra en reserverad upphandling för att upplåta lokalen.  

  

Mot bakgrund av politiska strategier gällande samverkan med idéburen sektor och 

sociala företag, samt de värden en samverkan i detta fall skulle medföra, föreslås 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet fatta beslut att ingå samverkan med Café 

Svea gällande servicevärd och aktivitetssamordning samt arbetsträningsplatser, under 

förutsättning att socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av 

lokalen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2021-02-10 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Café Svea och Uddevalla 

kommun. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-01-20 § 7. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-01-21. 

Hemställan om Idéburen Offentligt partnerskap mellan Uddevalla kommun och Café 

Svea 2020-09-07. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Café Svea, Musselbaren och Bra Mat Längs 

E6. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), Ann-Charlotte Gustafsson (UP), Kent Andréasson (UP): avslag 

till förslaget i handlingarna. 

 

Stefan Skoglund (S): att förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsen 

komplettera inför kommunstyrelsen med Café Sveas och samverkarparternas ekonomi 

för samverkan, affärsidé och eventuella bidrag/stöd från det allmänna. 

 

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) tilläggsyrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar  

  

att godkänna Arbetsmarknadsavdelningens del i överenskommelsen, rörande 

arbetsträningsplatser. 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera inför kommunstyrelsen med Café Sveas 

och samverkarparternas ekonomi för samverkan, affärsidé och eventuella bidrag/stöd 

från det allmänna.  

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att ingå överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Café Svea, gällande 

servicevärd och aktivitetssamordnare samt arbetsträningsplatser, under förutsättning att 

socialnämnden och Café Svea hittar en lösning gällande hyran av lokalen.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Kent Andréasson (UP) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande med följande motivering:  

 

Sociala företag kan vara en företagsform för utveckling inom vissa område där befintligt 

näringsliv inte räcker till. Vi saknar information för att kunna ta ett rättssäkert beslut. 

Där vi inte kan utesluta osund konkurrens. Det saknas marknadsmässig hyra. Riktat 

företagsstöd. Bulvanverksamhet för att komma i besittning av kommunalt, statligt 

ekonomiskt bidrag. Osund konkurrens. Det saknas ekonomisk redovisning från de 

ingående parterna och osund konkurrens kan inte uteslutas när innehåll i 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

avsiktsförklaring inte redovisas. Fler parter gör det inte med automatik lagligt utan kan 

vara tvärtom när ekonomisk information/ avtal saknas.  

 

Ledamöterna för partierna (L), (C), (M) och (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det lokala näringslivet genom Musselbaren och Bra Mat Längs E6 har tillsammans med 

Café Svea inkommit med en avsiktsförklaring kring samverkan. Vi ser positivt på att 

kommunen, näringslivet och idéburen sektor samverkar så inte osund konkurrens 

uppstår med lokala näringslivet i detta ärende. Samverkan är avgörande för att nå 

gemensamma mål.  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021 

Sammanfattning 

Tre informationer ska lämnas under mars månad enligt nuvarande antaget Årshjul: 

- Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

- Status arbetsmarknadsinsatser 

- Jobbcentrum 

  

Nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Under rubriken ”Ärendebeskrivning” ges en uppdatering över Uddevalla kommuns 

antagna riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter, samt en nulägesbild över vad 

som hänt under varje rubrik.  

  

Status arbetsmarknadsinsatser 
Antal inskrivna i åtgärd genom arbetsmarknadsavdelningen/enheten var 2020, 583 

personer. Det är en minskning från förra årets 718 personer. Av alla arbetslösa som varit 

inskrivna för insats genom avdelningen så har 49 % (285 personer) en adress i någon av 

våra tre utanförskapsområden. Flera riktade insatser har gjorts direkt ute i områdena.  

274 personer har avslutat sina insatser under 2020 och av dessa har 25 % gått vidare till 

arbete eller studier. Av de 174 från försörjningsstöd som avslutat sin insats, så har 24 % 

gått vidare till arbete eller studier. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

  

Jobbcentrum 
Den aktörsgemensamma handläggningen som sker i Jobbcentrum har startat upp på nytt 

och varit aktiv sedan 2 november 2020. Handläggare från arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen träffas digitalt varje vecka för att 

diskutera ärenden. Deltar regelbundet gör även Samordningsförbundet, representanter 

från Achima Care, Silentzvägens vårdcentral samt Dalabergs vårdcentral. En lokal 

överenskommelse om samverkan har även skrivits mellan Arbetsmarknadsavdelningen 

och Försäkringskassan. Syftet med överenskommelsen är att genom Jobbcentrum skapa 

förutsättningar för en tydligare samverkan och underlätta kontaktvägar vid beslut och 

fortsatta samarbeten. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00151  

Förlängning av projekttiden för beviljade initiativ om idéburen 
offentlig samverkan, IOS   

Sammanfattning 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av medel som avsatts 

för Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) 2020 även för andra samarbeten med 

idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med Corona.  

 

För att möjliggöra användning av medlen inom ramen för 2020, beslutade 

kommunstyrelsen att idéburen sektor skulle ges möjlighet att ta initiativ till samverkan 

med kommunen genom en ny samverkansform - Idéburen Offentlig Samverkan (IOS).  

 

Syftet med IOS var att möjliggöra kortare samarbeten mellan kommun och idéburen 

sektor, snabba beslutsprocesser och att möta behov i samhället och hos befolkningen till 

följd av Corona. Projekten skulle slutredovisas efter första kvartalet 2021. Sex initiativ 

beviljades medel inom ramen för IOS, medlen betalades ut direkt.  

 

Kort efter dessa beslut skärpte Folkhälsomyndigheten riktlinjerna för att minska 

smittspridningen av corona, vilket försenade och försvårade flera av projektens 

möjligheter att starta upp de projekt de beviljats medel för. Projekten är i gång, men 

flera av dem har lämnat önskemål om förlängning av projekttiden för att ha möjlighet 

att genomföra/slutföra sina projektplaner.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att förlänga projekttiden för beviljade IOS med ytterligare två månader, samtliga 

projekt ska ha inkommit med slutredovisning 30 maj 2021.  
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