Protokoll
Arbelsmorknodsulskotlel
2016-06-08

Sommqntröde
Plqls och lid

Albetsmarknadsutskottct
Biltema kl. 0B:30-10:30

Iedomölet

lìvy Gahnslröm (V), Ordfôrande
Carin Ramneskär (M), Vice ordför'ande
Iìolf Jonsson (L) kl. 8:30-9:45
Magnus Jacobsson (KD) kl. 8:30-9:45
Stefan Skoglund (S)
.larmo Uusilalo (MP)

Övrigo

Pia Strömsholm, arbetsrnarknadsavdelningen kl. 9:00-1 0:30
Anders Brunberg. tillväxtavdelningen
Malin Krantz, sociallänsten
Ulf Larsson, barn och ulbildning
Rasmus Sjölirg, ar'trelsmarknad
Sirpa Örnestig, socialtjänsten $ 24-25
Anders Karlgren, socialtjänsten $ 24-25
I{obin Karlsson, Biltema ô 24-25

Ulses otl juslero

Stefan Skoglund (S)

Justeringens plols och tid

Paragrafer

Underskrift sekrelerore

Underskrift ordföronde

Underskrift jusleronde

BEVIS

Sommqntröde
Förvoros hos
Anslogel sötls upp
Anslogel los ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Arbetsmarknadsutskottel 20 1 6-06-08
Kommunledningskoutolet vån 4, Sladshuset Varvsvägen
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Upprop soml vql ov jusleronde
Sommonfollning
Upprop förrättas och justeraden utses.

Beslul
Arbetsmarknadsutskottet beslutar

àtt till .iusterande utse Stefan Skoglund (S).
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s25
Förelo gsinformql¡on Billemo
Sommonfollning

Robin Karlsson berättar att lìan började på Biltema 2008 medan han lbrtfarande gick i
skolan. I'Ian började arbeta på golvet fortsatte sedan som säljare, markuadsförare,
logistikansvarig för att nu arbeta som ställföreträdande varuhuschef.
Biltema glundades av Sten Åke Lindholm, för över 50 år seclan. IIan ställde sig fi'ågan
Varför' är' bilreselvdelar och biltillbehör' så dyla? Iìan såg att billeverantörerna ofta hade
en relativt låg vinstmarginal på bilarna de sålde. Den låga marginalen på bilen togs
sedan igen genom att man tillämpade mycket högre marginaler på reservdelar, tillbehör
och selvice. Sten Äkes slutsats var att om han tog bort mellanleden och köpte direkt
liån tillverkarna så kunde han sänka priserna på marknaden reiält. Genom de låga
priserna så kunde företaget sälja rnycket. .Är' 1963 startade företaget Ëìiltet'ua under
namnet "I landelsbolaget BIL-TEMA" Verksamheten var postolderförsäljning av
bildelar och tillbehör. I den första katalogen ställdes frågan "Varför betala mer?"
Biltema höll till i en liten källarlokal i Linköping. Efter något år utökades
postorderverksamheten med en liten butik, även den i samma källare.
976 öppnades det fÌjrsta varuhuset i t,inköping. 1983 öppnades de1 för'sta varuhuset
utanför Linköping, i Norge. I)en norska elableringen följdes 1985 av en motsvarande
etablering i Finland. I dag finns det fler än 120 Biltema-varuhus i Norderr.
I

Man har ca 19 000 artiklar i sortimentet. Vid varie katalogsläpp får man in oa I 500 nya
arliklar men det försvinner också ungeiÌir lika många. lì-ramgångsfaktorerna för Biltema
äl att man l.rar utökat sortin'ìentet, de är idag till för'hela familjen. Man har för'utom
bildelal bland annat hern-lìitid, jakt, häst. Biltema albetar mycket rned kvalitet och har'
bla produktutvecklare. Man har inga extrapriser utan arbetal med att ha ständigt låga
priser och arbetar rnycket med bemötande i affÌiren.
Biltema i Uddevalla har 18-19 fast anstállda rnen inför sommaren som är' högsäsonger.r
anställer man ca 60 extrapersonal. I)et är lätt att rekrytera personaì, man fick in 350
ansökningal inför sommalen.
tsilterna har tillsammans med kommunen ett socialt projekt, rnan har 5-6
linktionsnedsalta till hjälp i butiken. I)etta är en stor tillgång både för Bihema och fôr'
kommunen. Brukarna arbetar måndag till fredag 8:30-14:30, bland annat med a1t klippa
gr'äs och hålla ordning i butiken. Det ä ett lyft som ger personlig utveckling, att vara i
"vanlig" verksamhet istället för på daglig verksanihet. Mar.ì känner sig som en i gänget
på Biltema. Det som kostar för kommunen är handledare och man l-ral öuskemål om att
kunna utöka verksamheten och ha en grupp på f'örmiddagen och en på efternriddagen.
Ordl'örande tackar
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lnformolion om lokol överenskommelse med
Arbelsförmedlingen (DUA)
Sommonfotlning
Delegation för unga till arbete (DUA) är ett samarbete mellan komrnunen och
arlretsforrledlingen och är'till för att ungdomar mellan 16 och 24 år sorl: är arbetslösa,
folkbokförcla i Uddevalla ooh saknal aktivitet/undcrsysselsatta. Iìegeringen hal satt rnåI,
ingen ur.rg ska vara arbetslös i mer' än 90 dagal och Sverige ska ha clen lägsta
altrelslöshel i EU år 2020. Idag har 288 av landets 290 kommuner' leqknat avtal.

I Uddevalla träffas .Arbetsförrnedlingen, socialtjänsten IFO, vuxerrutbildningen,
arbetsmarknadsavdelningen och gymnasieskolan varannan tisdag projektledale är'
Rasmus Sjöling. Någla av insatserna som DUA göL är traineejobb, utbildningskontrakt.
yrkesintroduktion, stöd och matchning, praktik/arbetsträr-ring i privala näringslivet och
kommunen, arbetsmarknadsutbildningar och utbildningar/kurser via vuxer-rutbildningen.
Samarbetot är till lör att förhindra att ungdomen bollas mellan olika myndigheter, at1
missförstånd uppslår och långa processer.

Under'2015 hck man 900 000 kl i statsbidrag. Under 2016 har man hittills fått 300 000
kr nren kommer att söka orrr rner'. I målgruppen 16-24 år (inklusivc nyanlända) finns det
i tJddevalla 180 öppet albetslösa och 202 personel i ploglam med aktivitetsstöd.
Ordförande tackar Ítir informationen.
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lnformolion om Tillsommons för inkludering
Sommonfotlning
Linnea L,indgren är integrationssarnordnare för kolnmunen förklarar aft Tillsamntans .fi)r
inkludering ar ett integrationsnätverk där alla verksamheler som arbetar med integration
kan clelta, med fokus på civilsarnhällets aktörer. Projektet går ut på att bygga upp ett
hållbart nätverk och knyta sökbara ekonomiska rnedel till nätverket under
plojektperioden (april 2016-september 2017). F-okus liggel på att skapa ett nälverk 1'ör
att utveckla och folbä1tra samverkan mellan Uddevalla kommun och civilsamhället när
det gällel albetet för integration.

Man komlner att ha 6-8 nätvcrksträffar under projekttiden. Llittills har man haft er.r
uppslafsträff där det korn ca 75 personel från clrygt 50 organisationer/kommut'tala
verksamheter. De fick i grupper prata om vad de gör idag på integrationsonrrådet, vad
de vill utveckla och hul de vill använda ett integrâtionsnätverk. Gruppernas arbele
dol<umenterades.

I kom det ca 40 personer lrån ett 30-tal organisationer. Dät'
diskutetades l.rur nätverket kan användas, vad tnan ska göra på sina träflar nim. Det som
nätvelkets deltagare tyckte var viktigt val bland annat att organisationer som jobbar ned
integlation far mötas, knyta konlakt, ta del av varandlas kompetens och kunskaper, lyl'ta
aktuella behov i kommunen. Men även att göra insatser för' och med asylsökande och
cnsamkommande, att skapa möten ("det är där integratiouen sl<er"), a1t; ge bra och rätt
information om samhället till nyanlända och asylsökande att; undellätta för
språkinlär'ning, att; skapa korrtakter mellan föreningslivel och nyanlända/asylsökande
ooh alt skapa gemensalrrna arrangemang där rnedverkandc organisationet' kat.r
presentela sin verksamhet.
På nätverksträff

På nästa nätverksträff i juni är det dags att hantera de ekonomiska ansökuingalna son't
kornmit in. 8 organisationer har sökt om 373 000 kr (man har 225 000 under hela

plojektperioden) därÍìir föreslår ma11 ett tak per organisation och ansökningstiJllÌille på
25 000 kr', oeh att man beviljar 2 gånger pei år. Delta ska ske genom en sluteu
otrrröstning där' varje närvarande orgar.risation och konntuuen har en t'ös1.
Proiektet planerar i nätverket att skapa en lätt-uppdaterad broschyr där akluella
verksamheter samlas, att skapa såväl öppen sonì sluten glupp på facebook samt kauske
a1t ordna något stö 'e arrangemang där f<ireningarna kan presentera sina verksamhetel'
och möta nyanlärda, asylsökande och människor som vill engagera sig.
Ordfòrande tackar ftir informationen.
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lnformqlion om nolionello minorileler
Sommonfollning
Ärendet utgår' från dagens sammanträde och tas upp på nästa rnöte.
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lnformqlion om nyo utbildningor på vuxenutbildningen
Sommonfollning
UlfLarsson, vuxenutbildningschef berättar om vilka nya utbildningal som komrner att
fi nnas på vuxenutbildningen.
Bland annal komnler man a1t ha utbildning i lokalvård, svets, bygg, fordor.r, batnskötale
restaurang och storkök, svets, våtd och omsorg. Totalt 211 platser.
Man har sett att maten.ìatikkur.rskapen âr låg och man kommer därför att satsa extra på
nraternatik. Salsningar sker även på svenska für invandlare på olika nivåer, då det är
viktigt att kunna språket för att kunna tillvarata sin fortsatta utbildning.
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Meddelonden och ropporler

201

ó-06-08

Sommonfollning
Pia St¡ömsholm berättar att hon pratat med Kemal på Arbetsförmedlingen om att l<unna
fä dileklrapporter om arbetslösheten i Uddevalla kommun.

Arbetslösheten går ner, me:r 1ör utrikeslðdda, lågutbildade och funktionsnedsatta är delt
foltfalande runt 30 %.
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