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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Plats och tid Junogatan 2, lokal utsikten, vån 6, kl.09:00-15:30, paus kl 12:00-13:00 
  
Ledamöter Karna Thomasdotter (MP), 1:e vice ordförande 

Paula Berger (S), 2:e vice ordförande § 19-22 kl 09:00-12:00 

Niklas Moe (M) 

Camilla Olsson (C), deltar på distans 

Rolf Jonsson (L) fr.o.m. § 22 kl 11:00-13:30, 14:10-15:30, deltar på 

distans 

Stefan Skoglund (S), deltar på distans 

Cecilia Sandberg (S) § 23 kl 13:00-15:30, deltar på distans 

David Höglund Velasquez (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Kent Andreasson (UP) 
  
Övriga Annette Jonasson, arbetsmarknadsavdelningen 

Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen 

Said Osman, arbetsmarknadsavdelningen 

Ulf Larsson § 21, 23, vuxenutbildningen 

Anders Brunberg, avd hållbar tillväxt 

Johans Rundström § 20 arbetsmarknadsavdelningen 

Emelie Eek § 20, avd hållbar tillväxt 

Angelica Hafström § 23, avd hållbar tillväxt 

Liselotte Schäfer § 23, avd hållbar tillväxt 

Annie Knutsson § 23, arbetsmarknadsavdelningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 303472  

Upprop, val av justerare samt fastställande av 
föredragningslistan 

 

Upprop förrättas. David Höglund Velasques (V) utses att justera dagens protokoll. 

 

Ordföranden meddelar att information om utanförskapsindex utgår, för att behandlas vid 

nästkommande sammanträde. 
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§ 20 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning 

Enligt antaget Årshjul så skall tre informationsärenden tas upp under maj månad: 

• Utanförskapsindex 

• Projekt Uddevalla mot minskad segregation (Bryta segregationen) 

• ÖK Idé 

  

Utanförskapsindex 

Informationspunkten utgår.  

  

Projekt Uddevalla mot minskad segregation (Bryta segregationen) 

Projektet har sedan den senaste avrapporteringen den 11 december 2019 lämnat in en 

återrapport för år 2019. Rapporten lämnades in till Tillväxtverket 2019-02-20 och 

godkändes 2020-03-06. Projektmedlen för i år 2020, är utbetalde i förskott.  

  

På grund av det globala utbrottet av covid-19, så har en hel del av aktiviteterna varit 

tvungna att ha uppehåll från och med mars månad. Flertalet aktiviteter har trots detta 

kunnat bedrivas, men på andra sätt. Ofta har anpassningen inneburit att man har mindre 

grupper, eller bedriver aktiviteten online.  

  

ÖK Idé 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 

med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap.  

ÖK idé lanserades och blev möjlig för föreningar att ansluta sig till i september 2017. 

Därefter har arbetet koncentrerats kring de åtaganden som finns i ÖK idé.  

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att kommunstyrelsen ska vara den nämnd som 

fattar beslut om ingående av IOP och att beredning förslagsvis skulle ske i 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

I beslutet avsattes fem miljoner kronor ur effektiviseringsfonden till IOP-

överenskommelser under 2020.  

IOP initiativen och arbetet med processåtagandet växer. Ett flertal nya initiativ finns för 

beredning. 

  

ÖK Idé ska också enligt beslut utvärderas och revideras under 2020, innehållet och form 

av utvärdering blir näst steg i planeringen. 

Avdelningen för Hållbar tillväxt och ansvarig kontaktperson redogör för nuläget ÖK idé 

och samarbetet med idéburen sektor, IOP-initiativ, utbildningsinitiativ, organisering, 

styrgruppsfråga och reglementes förslag.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-27. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 21 Dnr KS 2020/00046  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020, februari 

Sammanfattning 

 

Ansökan till effektiviseringsfonden 2020-04-06 

Vuxenutbildningen ansökte i februari 2020 om medel i syfte att få fler elever behöriga 

till yrkesutbildningar och att ge mer stöd till de som är antagna på yrkesutbildningar, 

vilket kommer leda till ökad genomströmning i utbildningarna. I dagsläget är det många 

obehöriga som söker till yrkesutbildningar. Fokus i insatsen kommer vara att göra 

elever behöriga till utbildningar. 

Ansökan gäller tre tjänster inom stöd, matematik och digitalisering och det bedöms 

kunna ge stöd till ca 180 elever. Kostnaden för genomförandet bedömdes till 1 575 000 

kr, baserat på tre heltidstjänster från april till och med december 2020. Den största 

möjliga nyttan under året beräknades till 15 573 240 kr, baserat på att 180 elever 

kommer att hamna i försörjningsstöd istället för arbete.  

  

Ansökan till effektiviseringsfonden 2020-04-20 

Vuxenutbildningen ansöker om medel i syfte att möta konsekvenser av Corona, för att 

erbjuda utbildning och omställning för personer som blir arbetslösa. Regeringen 

presenterade 15 april 2020 risk för en arbetslöshet på 13,5% under 2020. Samtidigt har 

regeringen gjort stora satsningar på utbildning för vuxna, bland annat tas kravet på 

medfinansiering i yrkesvux bort under 2020 och yrkeshögskola och högskola får kraftigt 

utökade platser. En satsning på vuxenutbildningen skulle överensstämma med 

regeringens intention. 

  

Medlem ämnas användas till gymnasiala allmänna kurser, för att personer ska kunna få 

grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det planeras 

även ytterligare en omgång av yrkesförare godstransport, då bristen är på förare är 

mycket stor, och yrket är en viktig del i samhället.  

  

Vuxenutbildningen ansöker om 4 miljoner kr för genomförandet av åtgärderna.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-28.     

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 22 Dnr KS 2020/00323  

Utförande av samhällsorientering för nyanlända i Fyrbodal 

Sammanfattning 

När den nya Etableringslagen för nyanlända trädde i kraft den 1 december 2010, så 

infördes även ett lagstadgat uppdrag kring hur informationen om svenska samhället ska 

bedrivas. Detta regleras genom Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare och Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare. Lagen säger att Samhällsorientering (SO), ska bedrivas av 

pedagoger, i dialogform med utrymme för reflektion, samt på det egna språket (eller ett 

annat språk som de nyanlända behärskar väl). 

 

Kommunerna i Fyrbodal förstod snabbt att denna nya verksamhet inte kan bedrivas av 

varje enskild kommun, utan vi måste samverka över kommungränserna. Genom ett 

samverkansprojekt, ägt av Fyrbodals kommunalförbund, togs därför ett 

samverkansavtal fram. Avtalet innebar att kommunalförbundet samordnar och 

administrerar SO och de tre kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, utför 

själva kurserna. Övriga kommuner är köpare av insatsen.  

  

Samhällsorientering är en dyr verksamhet, eftersom det är en verksamhet som enbart 

ges initialt vid ett tillfälle, samt enbart ges till målgruppen nyanlända. Det är ingen 

ordinarie verksamhet som tex. SFI. Nu har förutsättningarna dessutom ändrats. Dels ska 

SO nu ges om 100 timmar mot tidigare 60 och dels har antalet mottagna nyanlända 

sjunkit kraftigt de senaste åren, vilket gjort att verksamheten inte går ihop ekonomiskt 

längre. Antalet utförande kommuner måste minska. Det går inte längre att ha tre 

parallella organisationer för så få deltagare. År 2017 fanns drygt 1 100 deltagare inom 

samverkan och i år 2020 är prognosen 250 – 300 deltagare.  

 

Direktionen och kommuncheferna i Fyrbodal bör därför ta ett nytt beslut om hur SO ska 

bedrivas i fortsättningen, genom ett nytt uppdaterat samverkansavtal. Innan dess måste 

Uddevalla kommun besluta om man är villig att bedriva SO för hela Fyrbodal, eller 

enbart vill köpa kursen av annan utförare.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04. 

Samverkansavtal Fyrbodals kommunalförbund 2017. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande.  

 

Niklas Moe (M), Camilla Olsson (C), Paula Berger (S): Biträder Martin Petterssons 

(SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Martin Petterssons (SD), m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet.   
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Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan ställningstagande.  
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§ 23 Dnr KS 2019/00712  

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

Sammanfattning 

Utskottet fortsätter arbetet med de övergripande planerna.  

 


