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Sommontröde
Plots och lid

Arbetsmarknadsutskottet
Volvo bussar, Svensebergsvägen 6, k1.08:30-

ledomöter

Evy Gahnström (V), Ordforande
Rolf Jonsson (L)
David Sahlsten (KD)
Stefan Skoglund (S)
Cecilia Sandberg (S)
Jarmo Uusitalo (MP)

övrigo

Ulf Larsson, vuxenutbildningen
Amir Dahan-Agerlund, vuxenutbilndingen
Maria Kullander, socialtj änsten
Annette Nyman, arbetsmarknadsavdelningen

\\: ä O

Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen
Anders Brunberg, tillväxtavdelningen
Markus Hurtig, sekreterare
Lars Blomberg, Volvo $ 39
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Justeringens plols och tid
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U

Paragrafer

$$ 38-45

nderskritt sekreterore
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Underskrifl justeronde

Cecilia
BEVIS
Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget tos ner
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Upprop samt val av justerande
Sqmmonfottning
Ordftiranden förrättar upprop.
Cecilia Sandberg (S) utses att justera dagens protokoll.
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Volvo buss berättar om verksamheten
Sqmmonfollning
Lars Blomberg, Vice President/Plant Manager ftjr Volvo Bus Uddevalla berättar om
Volvo bussar och dess sammanhang i Volvo Group, produkter, marknadsläge,
värdegrund m.m.. Lars berättar också om produktionen i Uddevalla och
Uddevallafabrikens roll i produktionsflödet.
Fabriken tillverkar ramar

till

bussar. Omkring 3500 ramar lämnar årligen fabriken.

Uddevallafabriken startades år 1996 med lokalisering till varvsområdet. Fabriken
flyttade är 200 till Lillesjö och år 2010 till nuvarande lokaler i Björbäck. En av de
viktigaste leverantörerna till fabriken är ftiretaget Precise som är lokaliserat till Lillesjö.
Fabriksledningen vill lyfta fram två viktiga frågor. Den ena är expansionsmöjligheter
utrymmesmässigt. Den andra är tillgången till arbetskraft. Framftir allt behövs fler
kvalificerade svetsare. Samarbete är etablerat med Vuxenutbildningen.

Utskottet diskuterar bl.a. hur kommunen kan stödja i PRAO-frågor och markfrågor.
Ordföranden tackar ftir informationen.
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Bestämmande av sammanträdesdagar för
arbetsmarknads uts kottet 201 I
Sommqnfotlning
Förslag till sammanträdesdagar för år 2019 har tagits fram. Arbetsmarknadsutskottet
föreslås sammanträda klockan 8.30 den 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, I I
september, 9 oktober, 13 november och 11 december.

Beslul
Arbetsmarknadsutskottet beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar ftir år 2019

J

"rr"ffi"r

signatur

Utdragsbestyrkande

o
a

ffi'.

Prolokoll
Arbelsmorknodsutskottet

% rfffixJ
Mto

S

4l

2018-tt-14

Dnr KS 294647

Arshjulet - status projekt
Sommonfollning
Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen gar igenom projektverksamheten och som
avdelningen bedrivit under 2018 och dess finansiering:

o
o
.
o
o
o

DUA-ftirdjupadsamverkan

DIJA-LINK
DUA-jobbspår mot näringslivet
Brottsftirebyggande brobyggare
Kartläggning av den svarta bostadsmarknaden
Fadderverksamhet ftir ensamkommande barn

Ordftiranden tackar ftir informationen.
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Aktuellt om jobbcentrum
Sommonfotlning

Ordftiranden informerar om läget i lokalfrågan för jobbcentrum.
Annette Nyman, arbetsmarknadsavdelningen informerar att verksamheten varit i drift i
snart ett år. I början av 2019 kommer det att hållas en träff ftr handläggare och chefer
ftir att utvärdera verksamheten. Ett tema kommer då att vara uppftiljningsmöjligheter
och målsättningar. I nuläget finns ingen metod attmäta om t.ex. andelen med
ftirsörjningsstöd minskar som ett resultat av verksamheten.
Ordftiranden stackar ft)r informationen.
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Aktiviteter, bryta segregationen
Sqmmonfollning
Annette Nyman, arbetsmarknadsavdelningen ger en lägesrapport över uddevalla
kommuns deltagande i regeringens satsning Sverige ska hålla ihop - segregationen ska
brytas.
Det övergripande syftet med satsningarnaär attbrfiaden segregation som byggts upp
under lang tid i kommunen. Detta genom att på lång sikt ftirbättra resultatet av de mått
som beskrivs i denna satsning (ftir områdena Dalaberg, Hovhult, Tureborg):
Förvärvsintensitet
Andel långtidsinskrivna arbetslösa
Utbildningsbakgrund
Valdeltagande till riksdagen

Varje aktivitet ska ta fram egna målsättningar på lång och kort sikt. De ska även
redovisa andra forväntade effekter av aktiviteten.
Två styrgrupper är tillsatta (en politisk och en bestående av tjänstemän). I övrigt hnns
en projektgrupp (ca l5 deltagare, projektledare sammankallar. Ansvarig arbetsgrupp ftir
varje aktivitet ute i förvaltningarna (inklusive ekonom) - en kontaktperson mot
projektledningen.

Kommunledningskontoret ansvarar ftir projektledningen innebärande en projektledare
deltid, en administratör deltid, ekonomer, intern utvärderare och strategisk
ledningsgrupp som finns inom arbetsmarknadsavdelningen.
Den fiirsta rapporteringen ska ske 2019-02-15 och slutrapport lämnas 2021-02-15.
Fyra fokusområden har identifierats: Boende och trygghet, Arbete och Studier, Hälsa
och Socialt stöd, Demokrati och Civila samhället och under dessa finns en antal
aktiviteter som leds av olika ftirvaltningar.
Ordföranden tackar ftir informationen.
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Sommonfotlning
Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen och Amir Dahan-Agerlund föredrar
uppföljning av sommarlovspraktik 201 8.

Målet var att erbjuda praktik till ungdomar som inte hittar sommarjobb på egen hand

Alla elever i grundskolans årskurs 9 samt årskurs

1 på gymnasiet (oavsett ålder)
omfattades. 2018 garanterades även platser till alla elever som studerade i vård- och
omsorgsprogrammets årskurs 1 eller årskurs 2 och hade inte fyllt 18 innan juni 2018

Samtliga kommunala förvaltningarhar erbjudit platser och arbetsmarknadsavdleningen
har samordnat arbetet. Praktiken omfattar max 90 timmar under 3 veckor.

Alla ungdomar som sökte sommarlovspraktik inom ansökningstiden fick en plats, detta
enligt kommunstyrelsens beslut 25 april 2018.
429 godkända ansökningar inkom (52 % pojkar, 48 % flickor).327 ungdomar
genomftirde praktiken (52 % pojkar, 48 % flickor) pä 57 arbetsplatser. 52 platser blev
oanvända på grund av att det inte gick att nå de sökande ungdomarna.

Inft)r sommarlovspraktiken bör bl.a. diskuteras om alla ska erbjudas plats även 2019.
Det ftirordas också ett tydligare fokus på målgrupper som har svårt att hitta sommarjobb
på egen hand: särskoleelever, elever med funktionsvariationer och nyanlända elever.
Det behövs också ett fortsatt fokus på information om vilka ftirväntningar arbetsplatsen
har och vilka regler som gäller när ungdomarna tackar ja till sin plats.
Ordföranden stackar ftir informationen.
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Uppföljning DUA
Sommonfottning
Ärendet handlades
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