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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   

Upprop samt val av justerare 

 

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

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2021/00174  

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

Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 

strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 

integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 

inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 

kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 

integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första bilagan gäller för 

perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 

inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, 

samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  

 

Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 

VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 

nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 

uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 

att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 

mandatperiods bilaga.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 

Uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 §84. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-25 §37. 

Beskrivning av uppdrag – Barn och utbildningsnämndens uppdrag integration. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 §47. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 §137. 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration.  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-04-07 §77. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Bostadsstiftelsen Uddevallahems politiska uppdrag integration 2021-03-29. 

HSBs Stiftelsen Jakobsbergs uppdrag integration 2021-04-16. 

Uddevalla Energis uppdrag integration 2021-01-28. 

Protokollsutdrag Uddevalla Hamnterminal 2021-04-12. 

Uddevalla Hamnterminals uppdrag integration 2021-03-19. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 36 

 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2021/00277  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med 
idéburen sektor 

Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 

antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 

kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 

fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 

styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 

stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 

Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 

innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 

Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

 

I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 

tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 

avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 

facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 

ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 

besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 

därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 

föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 

reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 

Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Återremiss för revidering av hela ÖK idé innan man 

beslutar om delar, såsom beslutsnivåer. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att utskottet 

beslutar i enlighet med detta. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 37 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  

 

- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

 

att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 

handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 

besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 

(IOP). 

Reservation/deltar ej i beslutet 

Martin Pettersson (SD) deltar ej i beslutet. 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 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.  

 

ÖK Idé, är en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och 

idéburen sektor i Uddevalla med syfte att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta 

för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla. I 

överenskommelsen ÖK Idé gör kommunen ett antal åtaganden. I de föreslagna 

bestämmelserna för styrning av ÖK Idé beskrivs hur kommunstyrelsen för varje 

mandatperiod utser politisk styrgrupp för ÖK Idé. I arbetet omfattas ansvar över att 

kommunens ansvar och åtaganden i överenskommelsen efterlevs. 

  

I juni 2020 antogs en arbetsordning för handläggning av initiativ till IOP i 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Arbetsordningen byggde på en central 

hantering och finansiering av IOP, utifrån en särskild budgetpost för detta. 

Förutsättningarna har förändrats sedan nuvarande handläggningsordning för IOP 

beslutades. 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. En annan förändring är att ÖK Idé fått en 

politisk styrgrupp. 2021-03-09 beslutade arbetsmarknads- och integrationsutskottet att 

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

revidering av arbetsordningen för hantering av IOP. 

  

I den reviderade handläggningsordningen hålls kommunstyrelsen fortsatt informerad 

om samtliga IOP:er som kommunen ingår i, men bör endast vara beslutande i de fall 

som rör centrala medel för IOP. I övriga fall föreslås beslut om ingående av IOP kunna 

tas av den nämnd som ska medfinansiera partnerskapet. Styr- och arbetsgrupp samt 

processledare för ÖK Idé finns med för bedömning och stöd i IOP-processen i den 

reviderade handläggningsordningen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 38 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 

Bestämmelser för ÖK Idé samt handläggningsordning för samverkansformer med 

idéburen sektor.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01.  

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringen att andra 

meningen, första stycket under rubriken Hantering av initiativ ska ha följande lydelse: 

Om initiativet inte uppfyller kriterierna för ett idéburet offentligt partnerskap kan 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet besluta att kommunen inte ska arbeta vidare 

med initiativet. 

Propositionsordningar 

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

beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att godkänna bestämmelser för styrning av ÖK idé samt handläggningsordning för 

samverkansformer med idéburensektor, inklusive reviderad handläggningsordning för 

idéburna offentliga partnerskap med följande ändring: 

 

Andra meningen, första stycket under rubriken Hantering av initiativ ska ha lydelsen 

Om initiativet inte uppfyller kriterierna för ett idéburet offentligt partnerskap kan 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet besluta att kommunen inte ska arbeta vidare 

med initiativet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021 

Sammanfattning 

Enligt utskottets årshjul ska det i maj månad ges information om mått och statistik 

företagande. 

 

Avdelningen för hållbar tillväxt informerar om en genomförd Företagsenkät - 

Coronapandemin, kompetens- och rekryteringsbehov som genomförts av Uddevalla 

kommun och arbetsförmedlingen i samarbete med näringslivsorganisationer. 

 

Avdelningen informerar också om resultat från mätning av företagsklimatet i Uddevalla. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att notera informationen till protokollet.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2019/00712  

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 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet 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 bearbetats 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 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 inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 

konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2019/00712 (2021-04-27) 

Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 

Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version 

Kommunstyrelsen protokoll 2020-09-30  

2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga   

2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 40 

 

2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30)  

Kommunstyrelsen, protokoll , 2019-10-30   

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut 2020-05-13  

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut 2020-06-03 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll 2020-09-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen  2020-09-30 § 282  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06  

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09   

Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden  2020-11-17 § 164   

Protokollsutdrag  socialnämnden 2020-11-18 § 155   

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden  2020-12-08 § 181  

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2021/00025  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2021 

Sammanfattning 

Två övriga informationer: 

1. Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med Vårändringsbudget 

för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad och vuxenutbildning  

2. Kommunala sommarlovspraktikplatser 2021, åk 9 och åk 1 gymnasiet 

  

1. Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med 

Vårändringsbudget för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad 

och utbildning 

Den ekonomiska vårpropositionen 2021 lämnades till riksdagen den 15 april klockan 

08.00. Samtidigt lämnades även vårändringsbudgeten. Riksdagen fattar beslut om 

propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 16 juni 2021. De 

förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 

miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. 

  

De förslag på satsningar i vårändringsbudgeten som kan få direkt påverkan inom 

utskottets ämnesområde utbildning och arbetsmarknad är bland annat: 

•  Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av 

covid-19.  

•  Möjligheten att förlänga pågående beslut om nystartsjobb med tolv månader även 

under 2021.  

•  Ökning av antalet extratjänster och introduktionsjobb samt matchningstjänster.  

•  Möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och  

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. 

•  Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar stärks för att  

förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. 

•  Ökade resurser för arbetsförberedande insatser (Af:s tjänst ”Introduktion till arbete”), 

för att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier.  

•  Förutsättningar för kommunerna att skapa fler utbildningar av högre kvalitet, där  

yrkesinriktad regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) inom kommunal  

vuxenutbildning (komvux) kombineras med kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk. 

Kommunerna bör ersättas retroaktivt för sin medfinansiering av regionalt 

yrkesvux 2020. 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts: § 41 

 

2. Kommunala sommarlovspraktikplatser 2021, åk 9 och åk 1 gymnasiet 

Arbetsmarknadsavdelningen har ett KS beslut på att organisera 275 

sommarlovspraktikplatser men med ett kommunbidrag för 200 platser. 

Den ekonomiska avvikelsen har vi klarat genom att Arbetsförmedlingen har ersatt 

kommunen under 2018–2020 med extra medel för att utöka platserna.  

Vi har då kunnat erbjuda i stort sett alla elever plats som sökt och prioriterat svagare 

ungdomar såsom särskola och IM-programmet, genom egna arbetslag med anställda 

handledare. 

För 2021 finns inte detta extra bidrag. Den stora utmaningen är också att vi har inom 

den kommunala organisationen tappat ca 150 platser på grund av pandemin. För att 

klara antalet platser har vi nu gått utanför den kommunala organisationen, trots att det 

juridiskt inte rekommenderas att placeringar sker hos andra arbetsgivare. 

Arbetsmarknadsavdelningen säkerställer att de arbetsgivarna har namngivna 

samordningsansvariga för arbetsmiljön för att säkerställa arbetsmiljö och 

försäkringsvillkor. Vidare skapar avdelningen egna arbetslag med egna handledare som 

sysselsätts med utomhusarbeten. Ekonomiskt räknar vi med en avvikelse på -700 tkr för 

att genomföra insatsen med 275 platser år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Utskottets ledamöter ställer sig bakom att samtliga som ansöker om 

sommarlovspraktikplats erbjuds plats.  

 


