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Plats och tid Lokal Utsikten, Junogatan 2, plan 6 kl. 08:30 tisdagen den 31 maj 2022  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022 

 

 Uppföljning KS mått arbetsinsatser och försörjningsstöd 

 ”Vad tjänar kommunen på att få ut fler från försörjningsstöd till 

arbete?” 

 Statistik segregation 

 Utanförskapsindex 

 

Paus för kaffe kl 10:15-10:30 

Kl 8:30-10:15 

 

Annette Jonasson 

 

3.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2022  

 
Dnr KS 2022/00025 

Ekonomiska förutsättningar AMA (10 min föredragning, 5 min frågor) 

Vuxenutbildningen, genomförda mässor samt ansökningsstatistik (10 min 

föredragning, 5 min frågor) 

Ukraina - organisation boende fördelningstal massflyktingar samt samverkan 

(20 min föredragning, 10 min frågor)  

ESF-ansökan (10 min) 

Kl 10:30-12:00 

 

 

Pia Strömsholm 

Björn Wärnberg 

 

Said Osman 

 

Said Osman 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022, 31 maj 

Sammanfattning 

Temat för månadens informationer enligt antaget Årshjul är: Uppföljning KS mått och 

statistik segregation. Föreslagna informationer är: 

• Plan Integration (redovisades under mötet i april) 

• Uppföljning KS mått arbetsinsatser och försörjningsstöd  

• Statistik segregation 

• Utanförskapsindex 

 

Uppföljning mått arbetsmarknad och försörjningsstöd 

I mars 2022 är arbetslösheten 7,8 % i Uddevalla. Det är 2 148 personer 16–64 år. 

Antalet arbetslösa har legat på ungefär samma nivå de sista 10 åren. Andelen 

långtidsarbetslösa däremot har ökat. I mars 2022 så har 50 % av alla arbetslösa, varit 

arbetslösa i över ett år. För 10 år sedan var andelen 32 %. 

Arbetsmarknadsavdelningen har under flera års tid märkt att deltagarna som anvisats 

från arbetsförmedlingen har varit längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare med en 

blandad problematik. Detta har även speglat av sig i resultatet. Under de sista åren så 

har vi även sett en nedåtgående konjunktur i kombination av en global pandemi. Detta 

har försvårat möjligheten för våra deltagare att få fäste på arbetsmarknaden. 

Antalet personer med långvarigt försörjningsstöd ökar. Ökningen ses även bland 

gruppen unga. Utbildningsbakgrund har mindre betydelse, då dessa har annan 

problematik. Många är språksvaga, flertalet har en fysiskt/psykisk ohälsa och-eller en 

missbruksproblematik. Att andelen inskrivna långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen 

ökat, har även speglat av sig på försörjningsstödet.  

Läs mer om resultaten under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

Segregation och Utanförskapsindex 

Utanförskapet och segregationen har ökat ytterligare. Det ser vi dels genom vårt eget 

Utanförskapsindex, dels genom myndigheten Delmos digitala verktyg 

”Segregationsbarometern”. Senaste statistiken är från 2020-12-31. 

Det är pandemin och den nedåtgående konjunkturen som har haft en stor inverkan på 

måttet, men även det antal nyanlända som de sista åren lämnat etableringen och gått ut i 

arbetslöshet. Vi har tre stadsdelar som alla ligger ca 20 %-enheten lägre än 

kommunsnittet gällande faktorerna som vi mäter i kommunens Utanförskapsindex. Av 

dessa tre stadsdelar Dalaberg, Hovhult och Tureborg, så är det Tureborg som tappat 

mest. En anledning till detta är det stora antal nyanlända som bosatt sig i området under 

de sista åren. Det är väl känt att det tar ett antal år innan nyanlända lär sig språket, 

validerar sina betyg, får kontakter och kommer in på arbetsmarknaden. 
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Befolkningsutveckling 2010–2021 

 Uddevalla kommun har ökat med 5 254 invånare de sista 11 åren (från 51 868 

till 57 122) 

 Personer med utländsk bakgrund har ökat med 5 621 personer under samma 

period (från 7 792 till 13 413) 

 Över 90 % av alla med utländsk bakgrund som bor i något av våra mest 

invandrartäta områden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg) har ett ursprung från 

länder utanför Norden och EU 

Mer information ges under mötet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar   

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning mått arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 

Andelen långtidsarbetslösa har ökat. I mars 2022 så har 50 % av alla arbetslösa, varit 

arbetslösa i över ett år. 

Andelen långtidsarbetslösa mer än:  1 år  2 år   

Januari 2012   32 % (915 av 2 827) 16 % (449 av 2 827) 

Januari 2022   49 % (1 110 av 2 254) 30 % (684 av 2 254) 

 

Arbetsmarknadsavdelningen har under flera års tid märkt att deltagarna som anvisats 

från arbetsförmedlingen har varit längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare med en 

blandad problematik. Detta har även speglat av sig i resultatet. Under de sista åren så 

har vi även sett en nedåtgående konjunktur i kombination av en global pandemi. Detta 

har försvårat möjligheten för våra deltagare att få fäste på arbetsmarknaden. 
 
Kommunfullmäktiges mått: Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka. 
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Resultatet har förbättrats från förra året och 2020, men är sämre än det var 2018 och 

2019. 

 

 

 

 
Vi tror att kommunens målsättning kommer att nås – att andelen kommer att öka i 

förhållande till året innan. Dock med en mindre marginal. 

Resultatet bland de 77 som avslutat sin insats under tertial 1 år 2022 är att 27 % har 

lämnat till arbete eller studier. 32 % av kvinnorna och 23 % av männen. 

Av de 31 som vid inskrivning hade försörjningsstöd, så hade 16 (52 %) av dessa lämnat 

försörjningsstöd vid avslutad insats. De flesta har gått vidare till lön, men några har 

kvalificerat sig för en insats via Arbetsförmedlingen med tillgång till aktivitetsstöd från 

Försäkringskassan. 

 

Nämndens mått: Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) ska 

minska 
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Senaste statistiken 2020-12-31 

Totalt antal personer som varken arbetar eller studerar i åldern 17–24 år = 417 av 4 952. 

Det är en minskning från året innan med 14 personer. 58 % män och 42 % kvinnor. 

135 av de 417 (32 %) bor i något av våra tre socioekonomiskt eftersatta områden 

(områdesindelning RegSO - regionala statistikområden). 

Norra Dalaberg - Norra Hovhult = 63 personer  

Tureborg - Stenbacken = 33 personer 

Skogslyckan - Underås = 39 personer 

 

Arbetsmarknadsavdelningen jobbar med ungdomsgruppen på lite olika sätt. 

Om ungdomarna är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen, så hanteras dessa 

genom Jobbcentrum, där en av målgrupperna är just ungdomar. Efter anvisning från 

arbetsförmedlingen, så matchar vi dom efter introduktionen ut mot en kommunal 

arbetsplats för arbetsträning eller ett arbete med subvention. Vi har också uppsökande 

verksamhet i våra socioekonomiskt eftersatta områden genom vårt Jobbcafé. Här finns 

Drop In, digital jobbcoachning, områdesanställningar och olika jobbevent. 

Avdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och 

som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av 

gymnasiet (KAA - kommunala aktivitetsansvaret). Verksamheten jobbar utifrån 

konstnärliga processer, i kombination med studier. Nike har under 2021 även deltagit 

med elever i EU-projekt "VI-projektet". Aktiviteter i projektet har under året varit 

motiverande samtal, stöd i ansökan till studier/arbete, hälsofrämjande aktiviteter och 

livskunskap. 

 

Nämndens mått: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 

(%) av befolkningen 

 

 
Antalet personer med långvarigt försörjningsstöd ökar. Ökningen ses även bland 

gruppen unga. Utbildningsbakgrund har mindre betydelse, då dessa har annan 

problematik. Många är språksvaga, flertalet har en fysiskt/psykisk ohälsa och-eller en 

missbruksproblematik. Att andelen inskrivna långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen 

ökat, har även speglat av sig på försörjningsstödet.  
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”Vad tjänar kommunen på att få ut personer från försörjningsstöd till arbete med 

lön? 

Antal hushåll som fått försörjningsstöd under årets fyra första månader är ca 750 i 

snitt/månad. Snittkostnaden i dessa hushåll ligger runt 6,5 mkr/månad. Det betyder att 

varje hushåll i snitt hittills kostat ca 8 665 kr/månad.  

När vi nu ska försöka svara på frågan vad kommunen ”tjänar” på att få ut en person från 

försörjningsstödet ut i arbete med lön, så måste vi utgå från en person som i huvudsak 

lever på försörjningsstöd som inkomstkälla. I de 750 hushållen så finns ett antal som 

bara får hjälp med någon enstaka räkning, eller kompletterande försörjningsstöd till den 

aktivitetsersättning som ges av Försäkringskassan när personen är i åtgärd från 

arbetsförmedlingen. 

 

Vi har därför tittat på några klienter som i huvudsak lever på försörjningsstöd. Svaret 

blir i så fall att kommunen tjänar ca 200 000 kr/person och år. 135 000 i uteblivit 

försörjningsstöd + 65 000 i skatteintäkter (lön på 27 000 kr). Mer beskrivning ges under 

mötet. 

 

Statistik segregation och Utanförskapsindex 

Utanförskapet och segregationen har ökat ytterligare. Det ser vi dels genom vårt eget 

Utanförskapsindex, dels genom myndigheten Delmos digitala verktyg 

”Segregationsbarometern”. Senaste statistiken är från 2020-12-31. 

 

Det är pandemin och den nedåtgående konjunkturen som har haft en stor inverkan på 

måttet, men även det antal nyanlända som de sista åren lämnat etableringen och gått ut i 

arbetslöshet. Vi har tre stadsdelar som alla ligger ca 20 %-enheten lägre än 

kommunsnittet gällande faktorerna som vi mäter i kommunens Utanförskapsindex. Det 

är Dalaberg, Hovhult och Tureborg (områdesindelning Nyko 4 med 46 områden).  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

6(6) 

2022-05-10 Dnr KS 2022/00026 

  

 

 

 

Andel förvärvsarbetande (skillnad från två år sedan inom parentes): 

Dalaberg  59,9 % (+ 2,0 %)  

Hovhult   58,8 % (- 2,3 %) 

Tureborg  53,3 % (- 7,0 %) 

Kommunsnitt 78,8 % (- 1,0 %) 

 

Andel förvärvsarbetande enbart kvinnor (skillnad från två år sedan inom parentes): 

Dalaberg  55,1 % (+ 4,4 %)  

Hovhult   55,9 % (+ 1,3 %) 

Tureborg  46,2 % (- 10,1 %) 

Kommunsnitt 77,9 % (- 0,4 %) 

 

Andel utbildningsbakgrund minst två år gymnasium (skillnad från två år sedan inom 

parentes): 

Dalaberg  66,8 % (- 0,1 %)  

Hovhult   67,1 % (- 0,3 %) 

Tureborg  71,0 % (- 1,7 %) 

Kommunsnitt 85,9 % (+- 0 %) 

 

Om man väljer att gå ner på områdesnivå Nyko 5, så kan man dela upp stadsdelen i 

hyresrätter och bostadsrätter, villor och radhus på ett tydligare sätt. Bilder från denna 

nivå kommer att visas under redovisningen på mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 
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