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§ 9 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas.  

 

Stefan Skoglund (S) väljs att justera dagens protokoll. 
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§ 10 Dnr KS 2020/00047  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 

Sammanfattning 

Tre informationsärenden ska enligt antaget Årshjul, behandlas under mars månad:  

• Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

• Jobbcentrum 

• Status arbetsmarknadsinsatser 

  

Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk – utgår och flyttas 

fram till mötet i april. 

Landets alla kommuner och landsting ska, enligt lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella minoriteterna. 

Förslaget om nya riktlinjer i Uddevalla kommun är ute på remiss i kommunens 

nämnder. För att vänta in dessa svar så utgår ärendet och flyttas fram till april månad. 

  

Jobbcentrum 

Den 14 februari träffades samtliga grupper i Jobbcentrum för en gemensam 

samverkansdag. Samtliga parter är överens om att arbetet med gemensam handläggning 

ska fortgå och att det är ett mycket värdefullt arbetssätt. Arbetsförmedlingen är dock 

fortfarande medverkande i mindre skala. 

  

Status arbetsmarknadsinsatser 

Antalet nyinskrivna deltagare under årets första åtta veckor är 20 % färre än samma 

period förra året. Anvisade från arbetsförmedlingen är endast ett fåtal. De har 

fortfarande inte kommit igång med att anvisa arbetslösa för arbetsträning i kommunen. 

Vi fortsätter i stället att fokusera på den sedan hösten nystartade ”Drop In” för 

försörjningsstödstagare. Det är ett slags Jobbcafé, där målsättningen är att visa vägen 

mot den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Pia Strömsholm m.fl. förevisar Jobbcentrums lokaler och berättar om verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24  

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet 
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§ 11 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

  

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

• Förvärvsintensitet högst 60 % 

• Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

• Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

• Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

  

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

  

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  
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Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvs-

intensitet 

Andel 

långtidsinskrivna 

arbetslösa 

Andel 

lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

          

1485 C1220 

(Dalaberg 

Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 

(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 

(Tureborg-

Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18. 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP), för (KD)-, (MP)- och (C)-ledamöterna: att arbetsmarknads- 

och integrationsutskottet inte tar ställning i ärendet och lämnar åt kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta. 

 

Martin Pettersson (SD): att hela Uddevalla kommun skall tillföras den förteckning som 

Migrationsverket upprättar avseende områden som skall omfattas av begränsning av 

asylsökandes möjlighet att bo i eget boende.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP), m.fl. yrkande och 

Martin Pettersons (SD) yrkande och finner att utskottet beslutar enligt Karna 

Thomasdotters (MP) yrkande. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att inte ta ställning i ärendet och lämna åt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta. 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), till förmån för eget yrkande. 
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§ 12 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

2019-11-27 beslöt kommunstyrelsen att sända ärendet ”Avveckling av mötesplats 

Tureborg” på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.  

Anledningen till förslaget om avveckling, är att kommunen behöver spara pengar och 

mötesplatsen är en verksamhet som inte har nyttjats optimalt under de sista åren. 

Lokalerna är dessutom tillfälliga och består av externa moduler. Verksamheten 

samfinansieras av nämnderna, samt av stiftelsen Uddevallahem (1,2 mkr/år).  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna (finansierar 35 

% av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg). Eftersom samfinansieringen upphör, så 

blir konsekvensen att verksamheten upphör, eftersom finansiering saknas. Förslaget är 

att börja avveckla mötesplats Tureborg under år 2020. 

  

Mötesplats Tureborg har varit igång sedan 2012-01-26. Mötesplatsen bedrivs i tillfälliga 

lokaler som består av moduler som kommunen hyr av Svenska Skolmoduler AB, genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen var att bygga ett nytt ”Allaktivitetshus” i 

anslutning till den tillfälliga modulen, men det förslaget är inte längre aktuellt.    

  

Uppsägning av modulerna måste göras senast mars månad för att inte belasta år 2021. 

Kostnader för den avetablering som måste göras (flytt av modul, ersättning för slitage 

och eventuella skador, samt återställande av mark) beräknas uppgå till 350 000 kr.  

  

Remissen som skickats ut, uppmanade berörda parter att belysa hur en nedläggning 

påverkar den egna verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga svar har 

pekat på samma sak. Det finns en stor oro för det växande problem som råder av 

utanförskap och socioekonomisk utsatthet, framför allt bland barn och ungdomar.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Remiss Avveckling mötesplats Tureborg. 

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2020-01-22. 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19. 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Protokoll barn och utbildningsnämnden 2020-02-27. 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06. 

Yttrande från Uddevallahem. 

Ajounering 

kl 11:20 – 11:25. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-03-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att i 

arbetsmarknadsutskottets arbete med Integration 2030 och planens tillkommande 

handlingsplaner belysa helheten och behovet av mötesplatsers modell samt finansiering. 

 

Paula Berger (S), för (S)-gruppens ledamöter: Avslag till förslaget i handlingarna samt 

att kommunstyrelsen skyndsamt utreder mötesplatserna utifrån ett helhetsperspektiv 

med utgångspunkt i remisssvaren. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP) yrkande om bifall till 

förslaget i handlingarna och Paula Bergers (S) m.fl. yrkande att avslå detsamma och 

finner att utskottet beslutar enligt Karna Thomasdotters (MP) yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP) tilläggsyrkande och 

finner att utskottet antar detsamma. 

 

Ordföranden ställer proposition på Paula Bergers (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att 

utskottet avslår yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

  

att avveckla verksamheten på mötesplats Tureborg under år 2020, 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att i arbetsmarknadsutskottets arbete med Integration 2030 och planens tillkommande 

handlingsplaner belysa helheten och behovet av mötesplatsers modell samt 

finansiering.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Stefan Skogslund (S) reserverar sig för (S)-gruppens ledamöter: Vi reserverade oss till 

förmån för egna förslag när majoriteten genomförde nedskärningar utav 

Socialnämndens förebyggande sektion 18:e september förra året där bidraget till 

mötesplatserna ingick i ett paket. Vi påtalade för majoriteten att när dom beslutar om att 

ta bort medfinansieringen för mötesplatserna utan att samverka med övriga nämnder 

som är med och finansierar så slår man sönder en finansieringsmodell som funnits i 

många år oavsett politiskt styre. Vi påtalade att detta innebär att antingen får 

mötesplatserna läggas ned eller så får majoriteten hitta en ny finansieringsmodell. Vi 

har under vårt styre satsat på mötesplatser som en modell för att öka känslan utav 

samhörighet, Minska utanförskap, otrygghet, ensamhetsproblematik, 

arbetsmarknadsinsatser mm och vill fortsätta utveckla mötesplatser utifrån behovet. Vi 

förutsätter att majoriteten återkommer med en central finansieringsmodell vilket var vårt 

förslag för en utveckling utav mötesplatser utifrån rådande behovet före man stänger 

nuvarande mötesplatser. 
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En samverkan med kommunens övriga mötesplatser (verksamheter som är öppna för 

alla tex aktivitetscenter, bibliotek osv), Uddevalla Hem, samt idéburen sektorn vore 

lämpligt för största resurseffektivitet. 

 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Vår bedömning är att 

mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket klart 

är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en fritidsgård. 

Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för verksamhetsåret 

2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 
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§ 13 Dnr KS 2019/00670, 2019/00712 

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

 

Utskottet fortsätter strategiarbetet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. 

 


