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Sammanträde
Plats och tid

Arbetsmarknadsutskottet
Samordningsförbundet Väst, kl. 8:30-11:00, med ajournering kl. 9:4510:00

Ledamöter

Evy Gahnström (V) Ordförande
Carin Ramneskär (M) Vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD)
Stefan Skog1und (S) fr.o.m. del av § 15, kl. 9:05
J anno Uusitalo (MP)

Övriga

Pia Strömsholm, chef arbetsmarknadsavdelningen
kommunledningskontoret
Malin Krantz, socialchef socialtjänsten, t.o.m. § 16
Ulf Larsson, chef Vuxenutbildningen barn och utbildning

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Magnus Jacobsson (KD)
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BEVlS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Sammaniröde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Arbetsmarknadsutskottet 2016-04-13
Kommunledningskontoret stadshuset, vån 4
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Annica Åberg
Justerandes signatur
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§14

Dnr KS 2750/75

Upprop samt val av justerande
Upprop förrättas. I tur att justera är Magnus Jacobsson (KO).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KS 2804/73

Information om Steg1 från Samordningsförbundet Väst
Gudrun Emilsdottir, förbundsdirektör för Samordningsförbundet Väst och Malin
Hagberg, rehabvägledare för Stegl , informerar om verksamheten.
Samordningsförbundet Väst bildades l januari 2015 då förbunden i Norra Bohuslän och
Uddevalla, Orust och Pärgelanda slogs samman. Förbundets medlemmar är Västra
Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna
Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.
Varje medlemspmt lägger ett bidrag som används för utveckling av lokalt samarbete
och samverkan. Syftet är att gemensamma insatser ska leda till att funktions- och
arbetsförmåga förbättras. För individen innebär det ökade möjligheter till
egenförsörjning och ökad livskvalitet. För parterna innebär det att hitta fler möjligheter
att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya, mer
effektiva, arbetssätt och metoder.
Visionen är att samhällets resurser, i samverkan och samarbete, skall användas på ett
effektivt sätt som är till nytta för den enskilde och även ge samhälleliga vinster.
Stegl riktar sig till ungdomar och unga vuxna 16-29 år med diffus problematik och som
står långt från arbetsmarknaden. Deltagaren ska ha kontakt med minst två, eller vara i
behov av kontakt med minst två, utav samverkansparterna Försäkringskassan,
Arbetsfönnedlingen, psykiatrin, primärvården eller socialtjänsten (inremittenter).
Avgränsning av målgruppen görs vid aktivt missbruk, allvarliga psykiatriska tillstånd
och pågående kriminalitet.
Syftet är att insatsen skall vara motivations- och aktivitetshöjande och även arbetsoch/eller studieförberedande. Målsättningen är att en stegförflyttning görs mot egen
försörjning och ökad livskvalitet.
Inremittenten och deltagaren kontaktar Stegl för ett gemensamt studiebesök. Utval till
grupperna görs sedan av personalen på Stegl. Om deltagaren inte får plats ges
information angående skäl och vilka åtgärder som kan behövas göras för att denne skall
kunna vara aktuell vid ett senare tillfälle.
Kursen inleds med en individuell kartläggning och pågår sedan 4 dagar/vecka under ca
fem månader, antingen på förrnidagen eller på eftermiddagen. I varje grupp deltar l 0-15
personer.
Dagarna fördelas på föreläsningar/diskussion under flera teman, såsom motivation, att
sätta upp mål, skyldigheter och rättigheter, hushållsekonomi, mindfulness, sömn, kost,
stress, och praktiska moment, såsom motion/träning, matlagning, hj ätt- och
lugnrädding.
Justerandes signatur
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forts. § 15
Kursen avslutas med individuell planering tillsammans med deltagare och inremittent
Efter fem månader finns dessutom möjlighet att individuellt stöd i upp till sex
månader.

ra

Ordförande tackar för infmmationen.
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§ 16

Dnr KS 2015/00699

Framtida behov, organisatorisk tillhörighet, personalförsörjning
och finansiering för mötesplatserna Dalaberg och Tureborg
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om organisation,
finansiering och verksamhet för mötesplatserna Dalaberg och Tureborg. Kultur och
fritids tjänsteskrivelse i ärendet beskriver mötesplatsernas bakgrund i strategisk plan
2011-2014 (Dalaberg) och i särskilt beslut av kommunstyrelsen 2011 (Tureborg), samt
utredning om mötesplatsernas framtida utformning 2015. Kultur och fritidsnämnden
föreslår verksamhetsövergång för mötesplatserna till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsavdelning.
Kommunledningskontoret föreslår vissa tillägg och ändringar till kultur och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Pia Strömsholm, arbetsmarknadsavdelningen, föredrar ärendet.
Efter diskussion föreslår ordförande att arbetsmarknadsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande men med uppdrag till kommunledningskontoret att
förtydliga beslutsunderlagen avseende mötesplatsverksamhetens uppdrag och
finansiering.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2015-12-17 § 151.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2015-12-01.
Protokoll central samverkansgrupp 2016-03-17.
Beslut

Arbetsmarknadsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande, men med uppdrag till

kommunledningskontoret att förtydliga beslutsunderlagen avseende
mötesplatsverksamhetens uppdrag och finansiering.
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Dnr KS 2804/74

Arbetslöshetsstatistik
Pi a Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen, går igenom
arbetslöshetsstatistiken för Uddevalla kommun.
Efter analys av mars månads siffror kan konstateras att ungdomsarbetslösheten sjunkit
jämfört med samma period fårra året.
Arbetslösheten för utrikes födda har däremot ökat jämfört med samma period förra året.
Pia Strömsholm visar också vilken statistik som finns att söka fram på
Arbetsfölmedlingens hemsida.
Ordförande tackar för informationen.
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§18

Dnr KS 2785/65

Meddelanden och rapporter 2016-04-13
Arbetslöshetsstatistik v 13.
Utbildningsdag för arbetsmarknadsutskottet är bokad den 24 augusti 2016 och
fokus under dagen kommer att vara integration och etablering. Mer information
kommer senare.
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