
 

  
Utses att justera Karna Thomasdotter (MP) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-04-23 Paragrafer §§ 14-18  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Jonas Sandwall 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Karna Thomasdotter 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2020-04-22 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
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Niklas Moe (M), deltar på distans 

Camilla Olsson (C) t.o.m. kl 14:37 

Rolf Jonsson (L) § 18, 12:55-15:52, !6:34-18:00, deltar på distans 

Stefan Skoglund (S) 
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Anders Brunberg 

Ulf Larsson 

Fredrika Abrahamsson 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   

Upprop, val av justerare samt information från ordföranden 

 

Upprop förrättas. Karna Thomasdotter (MP) väljs att justera dagens protokoll. 

 

Ordföranden meddelar att samtliga fysiskt samt digitalt närvarande godkänner 

mötesordningen och ledamöters ställningstaganden i samtliga ärenden genom följande 

principer: 

 

De som är fysiskt närvarande meddelar ställningstagande i ärendeordningen genom 

jakande eller nekande på ordförandes begäran. Svaren meddelas de digitalt närvarande. 

 

De digitalt närvarande meddelar ställningstagande i ärendeordningen på ordförandes 

begäran skriftligt genom meddelandefunktionen i Microsoft Teams som används som 

mötesteknik. De digitalt närvarandes svar visas således transparent och likställt i 

samtligas ledamöters Teams-flöde och godkänns för varje ärende. 

 

Alla ledamöter, digitalt och fysiskt, godkände mötes- och beslutsordningen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2019/00629  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 

utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 

minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 

bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 

2020-04-02.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 § 10. 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 § 20. 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 § 22. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
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§ 16 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning 

Informationsärenden som enligt antaget Årshjul skall redovisas i april är: 

• Etableringslagen, kommunala etableringsrutiner 

• Etableringsgruppen 

• Fördelningsmodellen, statsbidrag etablering 

  

Etableringslagen, kommunala etableringsinsatser 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för kommunens etableringsinsatser för 

nyanlända. Frågorna hanteras av kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. 

Kommunens uppdrag är mottagande och bosättning, utbildning i svenska för 

invandrare, samhällsorientering och barns etablering. 

En aktuell fråga som behandlas just nu inom Fyrbodal, är vilken kommun som i 

framtiden skall vara ensam utförande kommun av samhällsorientering (idag är det de tre 

kommunerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan). 

  

Etableringsgruppen 

För att kunna samordna kommunens olika etableringsinsatser, så sker detta arbete 

genom en Etableringsgrupp (EG). EG är en undergrupp till kommunens 

förvaltningsövergripande integrationsgrupp SIV (Samverkan Integration Verksamhet). 

EG har möten 4 ggr/år. På mötena finns även förvaltningarnas ekonomer med, eftersom 

man även följer upp statsbidraget som fördelas enligt antagen fördelningsmodell. 

  

Fördelningsmodellen, statsbidrag etablering 

En revidering av fördelningen av statsbidraget §10 och §11, har antagits för år 2020. 

Detta p.g.a. att samhällsorienteringen utökas med 40 timmar till 100 timmar, samt att 

försörjningsstödet byter nämnd från SN till KS fr.o.m. 15 februari 2020. Fördelningen 

är nu Barn-och utbildningsnämnden 62 %, Kommunstyrelsen 30 %, Socialnämnden 5 % 

och Kultur och fritidsnämnden 3 %.  

En redovisning kommer att ges under mötet, kring de insatser som genomförts under år 

2019 av de olika förvaltningarna.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 17 Dnr KS 2019/00257  

Uppföljning av ansökan om utvecklingsmedel för att skapa 
beredskap och underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 
i ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har inom ramen för 37 § förordning om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122), beviljat Uddevalla kommun 

337 500 kronor för insatsen Startsträckan.  

 

Projekt pågår 2019-09-01 - 2020-12-31. Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 

beslutade 2019-09-25 att utgöra styrgrupp åt projektet och att ärendet ska behandlas tre 

gånger under 2020 (april, sept. och dec.).  

 

Projektet riktar sig till målgruppen nyanlända och anhöriga som uppbär 

försörjningsstöd. Syftet med projektet är att deltagarna ska göra en positiv 

stegförflyttning och närma sig arbete eller studier. Projektet har deltagare som står 

absolut längst ifrån arbetsmarknaden. Projektet arbetar därför med basala hörnstenar så 

som hygien, hälsa och kost genom empowerment. Empowerment grundar sig i att en 

individ eller grupp tar makt och kontroll över sina egna omständigheter, situationer och 

mål. Istället för att fokusera på yttre omständigheter i tuffa (och lätta) tider, så riktar 

man fokus på det egna.  

 

Alla deltagare i projektet har gjort en stegförflyttning inom respektive hörnsten och 

arbete sker för en fortsatt progression hos deltagarna.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03.     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 18   

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Utskottet fortsätter arbetet med framtagande av Övergripande plan Integration 2030 och 

Övergripande plan Välfärd 2030. 

 

 


