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§ 47

Dnr KS 275075

Upprop samt val av justerande
Upprop förrättas. Janno Uusitalo (MP) utses till justerande.
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§ 48

Dnr KS 283193

Företagsinformation UFAB
Stefan Mattsson, ordförande i Mattssongruppen hälsar välkomna till UFAB (Uddevalla
Finmekanik AB) och berättar om verksamheten. Mötet börjar med en rundvandring på
toretag et.
UF AB startade 1968 och är ett av Hiretagen i Mattssongruppen. Med rötter i Uddevallas
gamla varvsindustri har UF AB utvecklats till en systemleverantör och
kontraktstillverkare av avancerade komponenter och maskinsystem. UF AB arbetar med
uppdrag fl·ån ide och produktutveckling till serietillverkning och montering. År 2000
bildades en egen konstruktionsavdelning Hir att bredda utbudet av tOretagets tjänster.
För alt ytterligare stärka !Oretaget och möta marknadens krav så bildades UFAB
Shanghai 20 l O med egen anläggning för bearbetning och montage. År 2013 så gick
Mattssongruppens två företag UFAB samt Junoverken ihop och behöll namnet UFAB.
1961 öppnade Gustaf Mattsson lirman Optisk Ritbyrå. I och med denna satsning lades
grunden till det som idag är teknikkoncernen Mattssongruppen. Verksamheten inom
Mattssongruppen bedrivs i strikt decentraliserad form via histåendc aktiebolag. Dessa
är i sin tur indelade i fyra ai11irsområden; Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong
och Fastigheter.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 49

Dnr KS 283194

Mottagande av nyanlända, jämförelse lokalt, regionalt och
nationellt
Sammanfattning

Annette Nyman, utvecklare på arbetsmarknadsavdelningen kommunledningskontoret
och Fredrika Abrahamsson, etableringskordinator på arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret informerar om mottagande av nyanlända.
Över 65 miljoner människor runt om i världen befinner sig just nu på flykt undan krig,
konflikt, våld, övergrepp, förföljelse och terror. 40 miljoner av dessa är flyktingar i sitt
eget land. Sverige har skrivit på Genevekonventionen 1951 med tilläggsprotokollet
1967 där vi lovar att ta emot flyktingar från hela världen.
För tillfållet ligger flyktingmottagandet på en nivå, likvärdig med de senaste 30 åren.
Den l december 2016 är det fortfarande drygt 130 000 inskrivna i migrationsverkets
mottagningssystem som väntar på att få sin asylansökan behandlad. Genomsnittlig
väntetid är ca l år. Inflödet av nya asylsökande har under året varit ca 2 500 per månad.
Om inflödet blir fortsatt "normalt" så kommer antalet nyanlända att sjunka från 2018 till
en nivå 2020 som motsvarar 2014 års mottagande.
Andelen som beviljas uppehållstillstånd varierar stort mellan ursprungsländerna. Ca 90
% av asylansökningarna från Syrien beviljas, ca 25 % från Afghanistan och ca 15 %
från Irak. I genomsnitt har ca 56 % beviljats uppehållstillstånd. Mottagandet i Västra
Götalands län är i förhållande till befolkningsmängd, ca 16 %.
Inom Fyrbodal finns 5 156 nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen.
Andel nyanlända i förhållande till befolkning:
Mellerud
Åmål
Bengtsfors

4,3 %
4,2%
3,9%

Vänersborg

2,2%

Lysekil
Färgelanda
Uddevalla
Munkedal
Trollhättan
Dals-Ed
Tanum
Sotenäs
Strömstad
Orust

2,2%
l ,9%
l ,8 %
l ,5 %
l ,5 %
l ,5 %
1,3%
l ,O%
0,8 %
0,5%

Länsstyrelsen har en regional samrådsgrupp där Landshövdingen är ordförande. I den
ingår kontaktpersoner från kommunalforbundens samrådsgrupper. I grunden ligger de
lokala överenskommelser som samtliga kommuner tecknat med Länsstyrelsen avseende
mottagandet.
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forts. § 49
Om man studerar vidareflytt under etableringstiden är Uddevalla den kommun i
Fyrboda1 som flest människor flyttar till. 2016 har Uddevalla haft inflyttning av 168
personer och utflyttning av 61 personer, ett resultat på+ 126 personer. Till Trollhättan
flyttade 34 personer och 71 flyttade ut, vilket resulterade i+ 77 personer. Till
Vänersborg f1yttade 90 personer och 115 flyttade ut, vilket resulterade i -25 personer.
Vid en jämförelse av mottagande mellan kommunerna Trollhättan och Vänersborg
(inklusive vidareflytt) ligger Uddevalla på 675 nyanlända och Vänersborg och
Trollhättan hamnar båda på 500.
81,6 % av befolkningen i Uddevalla kommun har svensk bakgrund och 18,4 % utländsk
bakgrund, vilket är något lägre än genomsnittet i riket som ligger på 22,2 %. Av
personer med utländsk bakgrund är 76,7% utrikes född och 23,3% födda i Sverige med
båda föräldrar utrikes födda.
Andel (%) förvärvsarbetande 20-64 år i förhållande till ursprung, jämförande kommuner
2014-12-31
Uddevalla
Trollhättan
Vänersborg

Andel
förvarvsarbetande
76,9
72,1
75,7

Sverige
66,3
79
80

Norden (exkl
Sverige)
66,3
66,2
64,8

EU (exkl.
Norden)
66,3
67,8
65,4

Världen (exkl.
EU)
51,9
45
45,7

Antal förvärvsarbetande samt övriga 20-64 år i stadsdelarna år 2014
'
'
Förvärvsarbetande

Dalaberg
Herrestad
Centrala staden

740
1214
1044

Övriga

Förändring %-enheter

681
197
369

2010-2014
-2,2
-0,3
-0,7

--

--

Antal förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år i stadsdelarna år 2014
Hovhult
skogslyekan
Tureborg

Förvärvsarbetande

Övriga

221
193
180

333
133
256

Förändring %-enheter
2010-2014
-1,2
+Il
-6

Gymnasial
48%
46%
51%
52%

Eftergymnasial
21%
23%
26%
38%

Utbildningsbakgrund 20 - 64 år 2014
Dalaberg
Hovhult
Tureborg
Herrestad

Förgymnasial
31%
31%
23%
9%

Inskrivna i arbetsförmedlingens etablering i Uddevalla kommun var i november 2015
sammanlagt 332 personer 45,5 %var kvinnor och 54,5 %män. I november 2016 var
481 personer inskrivna,42,2% kvinnor och 57,8 %män.
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forts.§ 49
Etableringen styrs av en rad lagar och fdrordningar. De olika insatserna ligger i olika
nämnder/förvaltningar, så därför krävs en samordning. Kommunledningskontoret har
samordningsansvar sedan 2012-12-12. Kommunens förvaltningsövergripande
integrationsgrupp SIV har funnits lite längre och är en naturlig grupp att fora dialogen
med kring etableringen.
De senaste fyra åren har schablonersättningen for etablering av nyanlända fördelats
enligt en procentuell fordelningsmodell mellan kommunledningskontoret, barn och
utbildning, socialtjänsten och kultur och fritid. Alla förvaltningar kan satsa på egna
insatser som gynnar etableringen. Kommunledningskontoret arbetar till exempel med
Samhällsguide Uddevalla, mottagningssamtal, projekten Tillsammans för inkJudering
samt Hälsofrämjande integration och insatser på mötesplatserna.
Utifrån länstalen beslutar länsstyrelsen om kommuntalen vad gäller bostadsan visningen.
Kommuntalen bygger bland annat på arbetsmarknadsf6rutsättningar,
befolkningsstor lek, antal mottagna och antal asylsökande. För Uddevallas del handlar
det om 129 personer år 2017. Kommuntalet for Trollhättan är 104 och för Vänersborg
JO.
Överenskommelse har träffats mellan Uddevallahem och kommunen som innebär att en
kommunövergripande boendegrupp har bildats och en överenskommelse om ramavtal
ska ingås med Uddevallahem om förtur till 200 lägenheter som kommunen hyr enligt
särskild ordning och ansvarsfördelning. Målgrupper är både nyanlända på anvisning och
målgrupper fl·ån socialtjänsten.
Ordförande tackar for informationen.
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§50

Dnr KS 283195

Information om DUA (delegation unga för arbete) och den
uppsökande verksamheten
Pi a Strömsholm, chef for arbetsmarknadsavdelningen kommunledningskontoret ger en
nulägesrapp011 över arbetet med DUA (delegation unga för arbete) och den uppsökande
verksamheten.
statliga medel på ca 2,3 mkr för en två-årsperiod har beviljats för arbetet med
uppsökande verksamhet för ungdomar. Arbete pågår nu för att strukturera upp
verksamheten och för att ta fram en kravprofil på uppsökarna. Planen är att även
anställa ungdomar som uppsökare. Fokus kommer att ligga på utanforskapsområdena.
satsning kommer även att ske på sociala medier. Målsättnigen är att forsöka nå
ungdomarna från så många olika håll som möjligt.
Ordforande tackar for informationen.
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Dnr KS 283196

Aterrapport från studiebesök sociala företag
Ulf Larsson, chef vuxenutbildningen på barn och utbildning ger en återrappoti från
studiebesök hos Vägen ut! kooperativen i Göteborg angående sociala företag.
Vägen ut! -från fångelse till socialt arbetskooperativ, startade 2002 som ett ED-projekt
inom programmet Equal. Syftet var att underlätta en väg in på arbetsmarknaden för dem
som hamnat utanför. Initiativet togs av brukarverksamheter där människor har egen
erfarenhet av kriminalitet, missbruk och institutioner. Ett pminerskap utvecklades med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och organisationer inom den
sociala ekonomin. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit
fram. De såg nödvändigheten av att smnarbeta för att lösa gemensamma behov. Efter
italiensk förebild startade de konsortiet Vägen ut! kooperativen.
Konsortiet hjälper till med gemensamma lösningar för bland annat marknadsföring,
personaladministration, ekonomi och styrning. På så vis delar man på risker, bygger upp
kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör
också karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i
systerföretagen.
Medlemmarna har en bakgrund från kriminallitet och missbruk eller utanförskap och
hemmasittare. Idag bedriver de genom Vägen ut! kooperativen 12 sociala företag med
en omsättning på 41 mkr om året.
Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver hotell, bed and breakfast och
hostel. Le Mat finns i centrala Göteborg och är ett exempel på socialt företag som
presenterades på studiebesöket. Andra exempel är Lärjeåns kafe och trädgårdar, Bygg
och Snickeri, Kajskjul 46 och Fastighetsservice.
Arbetsmarknadsutskottet framför önskemål om att Vänersborgs kommun bjuds in för att
berätta hur de arbetar med sociala företag.
Ordförande tackar för informationen.
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Dnr KS 283298

Information om statsbidrag Vuxenutbildningen
Ulf Larsson, chef vuxenutbildningen på barn och utbildning informerar om ändringarna
rörande statsbidrag till vuxenutbildningen.
Yrkesvux, lärlingsutbildning för vuxna, Komvux och yrkesvux i kombination med
svenska för invandrare (SFI) eller grundläggande kommer att tas bort. Istället kommer
det att bli en regional yrkesinriktad vuxenutbildning som ska ske i samarbete med minst
tre andra kommuner.
50 % av nyanlända pojkar blir behöriga till gymnasieskolan. Aldrig har vuxenutbildning
varit viktigare än nu och att den är så flexibel. Det kommer att behövas mer
vuxenutbildning och den kommer att ställas på prov. Det kommer att behövas en
utbyggnad av platser för lågutbildade.
studiestartsstöd kan ges till personer, 25-56 år, som varit arbetslösa minst sex månader
och som saknar gymnasiekompetens. Tanken är att de ska få sin väg tillbaka till
skolbänken kraftigt subventionerad. Beloppet är ca l O000 kronor per månad under max
50 veckor, för att prova studier under riskfria former. studiestartsstöd är ett verktyg för
kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen. Kommunen
föreslår/rekommenderar personer för studiestartsstöd och CSN (centrala
studiestödsnämnden) fattar beslut om studiestartsstöd.
Kompetenssatsning I 8- 30 år är ror nyanlända, I 8-30 år, med kort utbildning och
innebär upp till sex års utbildning med syfte att nå gymnasieutbildning. Det är på många
sätt viktigt att öka utbildningsnivån för den här gruppen då föräldrarnas
utbildningsbakgrund påverkar barnens.
Ordförande tackar för informationen.
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§53

Dnr KS 278572

Meddelanden och rapporter 2016-12-14
Kollektivtrafik mellan Uddevalla och Göteborg diskuteras. Ledamöterna anser det är en
viktig fråga för arbetsmarknadsutskottet att driva, då pendlingsmöjligheterna till
Göteborg har stor betydelse för Uddevalla kommun.
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