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§ 35

Dnr KS 275075

Upprop samt val av justerande
Upprop förrättas och Carin Ramneskär (M) utses till justerande av dagens protokoll.
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§ 36

Dnr KS 2016/00390

Bestämmande av sammanträdesdagar för
arbetsmarknadsutskottet 2017
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
arbetsmarknadsutskottet 2017. Arbetsmarknadsutskottet föreslås sammanträda klockan
8:30 den8 februari, 8 mars, 12 april, JO maj, 15 juni, 13 september, Il oktober, 8
november och 13 december. Samtliga dagar är onsdagar, förutom den 15 juni som är en
torsdag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-26.
Beslut
Arbetsmarknadsutskottet beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för 20 17; 8 februari, 8 mars, 12 april, l O maj,
15 juni, 13 september, Il oktober, 8 november och 13 december.
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§ 37

Dnr KS 282324

Sociala företag
Ulf Larsson, vuxenutbildningen barn och utbildning och Eva-Britt Thorin,
Samordningsförbundet Väst informerar om arbetsintegrerade sociala företag (ASF), ett
pilotprojekt som drivs och flnansieras tillsammans av Vuxenutbildningen och
Samordningsförbundet Väst.
Deltagarna i utbildningen ASF har varit beroende av kommunens försö1jningsstöd helt
eller delvis. Genom utbildningen skapas sysselsättning istället för bidrag, vilket minskar
kostnader för samhället inom många områden.
Deltagarna har delats in i två grupper, en grupp som arbetar med cafeverksamhet och en
grupp som arbetar med lokalvårdsverksamhet
Åtta av deltagarna hade grundskola som högsta utbildningsnivå, två deltagare hade
gymnasieutbildning och för resterande åtta deltagare var utbildningsnivån okänd eller
obeflntlig.
Utbildningen har inneburit att språkkunskaperna har ökat hos deltagarna. Deltagarna
känner också att de fått ökat självförtroende och vågar ta mera initiativ, samt att de har
utökat sina geograflska trygghetszoner. Utbildningen har genomsyrats av hög närvaro,
god moral och en positiv anda. Sociala nätverk och kontakter med andra människor har
skapats och det flnns en stor vilja bland deltagarna att skaffa arbete och inte längre vara
beroende av samhällets ekonomiska stöd när det gäller sin försörjning.
Tre av deltagarna närvarar vid sammanträdet och berättar om sina erfarenheter av ASF.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 38

Dnr KS 282325

Mått om utanförskap och boendesegregation
Linnea Lindgren, integrationssamordnare kommunledningskontoret informerar om mått
om utanförskap och boendesegregation.
Kommunfullmäktige har antagit ett mål om att ingen stadsdel skall ha ett
utanförskapsindex under 65 %(l 00 är max och kommunsnittet är drygt 80 %).
Kommunen har de senaste åren haft tre stadsdelar som utmärkt sig med ett lägre
utanförskapsindex och det är Dalaberg, Hovhult och Ture borg. Därför följs dessa tre
områden i ett gemensamt mått. Närmaste stadsdel över dessa tre, är Skogslyckan med
ett index på 70,4 %. Målet är att de tre stadsdelarnas gemensamma index ska öka till 65,
dock går resultaten nedåt istället för uppåt.
Fyra faktorer mäts i stadsdelen;
andel förvärvsarbetande 20-64 år, män och kvinnor,
andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år,
andelen 20-64 år som har en utbildningsbakgrund som är minst 2 års
gymnasieutbildning,
valdeltagande i kommunvalet
statistik för förvärvsarbete och utbildningsbakgrund för år 2016 grundar sig på
resultatet från årsskiftet 2014-12-31.
Ett utanförskapsområde kännetecknas exempelvis av låg andel förvärvsarbetande,
speciellt bland kvinnor, låg utbildningsbakgrund och lågt valdeltagande, samt låga
skolresultat, låga inkomster, stor ohälsa (speciellt bland kvinnor), många med utländsk
bakgrund och många hyresrätter.
Utanförskapsindex i Dalaberg har pendlat mellan 59,4-61,1 mellan åren 2012 och 2016.
I Hovhult gick index upp 2011 och låg något högre 2012-2014, för att sjunka till60,5
2015 och 2016. Valdeltagandet har sjunkit i dessa områden. I Tureborg gick index
stadigt upp 2012-2015, för att sjunka igen 2016, till2011 års nivå (63,3). Valdeltagande
har ökat i Tureborg medan förvärvsfrekvensen har sjunkit. Utanförskapsindex i övriga
kommunen har gått från 79,9% år 2012 till80,7% år 2016.
När det gäller boendesegregationsindex har Uddevalla kommun en ökning med 5,2%
sedan år 2006. Ju närmare O en kommun är ju jämnare är fördelningen av utrikes och
inrikes födda i kommunens stadsdelar, ju nännare l 00 en kommun är ju närmare total
segregation är kommunen. När indexet går uppåt, ökar boendesegregationen. Uddevalla
kommuns målnivå är 35,2 för 2015 och 34,9 för 2018, men utvecklingen går mot ökad
boendesegregation.
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forts. § 38
. dex:
B o endesegregatwnsm
Kommun
2006
2010
Uddevalla
3~,4 _______ -35,4
Landskrona
40,9
40,5
Göteborg
38,2
38,9
Trollhättan
42,9
44,5
Borås
38,8
38,3
-··
Skövde
33,3
34,2

·--

2015
Förändring i % sedan 2006
5,2 •;.,
36,2
40,1______
- 1%
-38,0
- 0,5%
·--·45,4
5,8%
. ·-··-·-····
37,7
- 2,8%
33,8
1,5%
---

Ordförande tackar för informationen.
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§ 39

Dnr KS 2016/00450

Information om förslag på revidering av flaggbestämmelser för
Uddevalla kommun
Anna Parianen, minoritetskonsulent, kommunledningskontoret informerar om förslag på
revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun.
Flaggbestämmelserna reviderades senaste gången 2004. Enligt nuvarande bestämmelser
ska det flaggas enligt riksdagens rekommenderade flaggdagar och på Europadagen.
Förslaget innebär att Uddevalla kommun även ska flagga på Norges nationaldag,
Danmarks grundlagsdag, Finlands självständighetsdag, Islands nationaldag, Samernas
nationaldag, Romadagen, Sverigefinnarnas dag, Tornedalingarnas dag, internationella
kvinnodagen och lokala officiella Pride-arrangemang.
Förslaget grundas på att genom flaggning visas respekt för nordiska ländernas
högtidsdagar och för ländernas delvis gemensamma historia, respekt för allas värde när
det gäller HBTQ-frågor och främjajämlikhet mellan könen, samt att kommunen tar sitt
ansvar för nationella minoriteter på allvar.
Arbetsmarknadsutskottets ledamöter diskuterar förslaget och lämnar synpunkter. Anna
Parlanen tar med sig synpunkterna och återkommer till arbetsmarknadsutskottet med
nytt förslag.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 40

Dnr KS 282374

Information om förslag på uppdrag rörande insatser för att öka
anställningsbarheten hos personer med försörjningsstöd
Mali n Krantz, socialchef redovisar ett förslag till uppdragsbeskrivning rörande insatser
ökad anställningsbarhet hos personer med försörjningsstöd, ett gemensamt uppdrag till
socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen enligt beslut i
arbetsmarknadsutskottet 2016-09-14.
Prognosen visar fortsatt högt mottagande och få personer klarar sig med ersättningen
som följer etableringsplanen. 55 %av de med försö1jningsstöd har behov av
"integrationsinsatser" och 37% av andelen med behov av "integrationsinsatser" bedöms
inte vara arbetsföra inom flera års tid. Prognosen tyder på ökade kostnader för
försö1jningsstöd, vilket innebär ett behov av mer förebyggande insatser, tidigare
utredningar och nya arbetssätt.
Arbetsmarknadsavdelningen samordnar/genomför alla insatser som kommunen
medverkar i. Målgrupp är kommuninvånare i utanförskap. Avdelningen har flera
uppdrag inom etableringen.
Socialtjänsten (individ och familjeomsorg, IFO) identifierar/definierar behov och
"beställer" från arbetsmarknadsavdelningen eller Samordningsförbundet Väst.
Målgrupp är personer med försörjningsstöd.
Vuxenutbildningen arbetar med personer med behov av att förbättra sin utbildningsnivå
för att på sikt kunna få ett arbete. Ansvarar för SFI, där det finns människor med låg
eller ingen utbildning, ingen progression, där studier oftast avslutas och personerna
hänvisas till Arbetsförmedlingen igen och sedan IFO. Vuxenutbildningen genomför
också uppdragsutbildningar via arbetsmarknadsavdelningen och socialtjänsten.
Syftet är att forumlera ett gemensamt uppdrag för socialtjänsten,
arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen rörande insatser och arbetssätt för
att öka anställningsbarheten hos personser med försö1jningsstöd. Målet är att få 11er
personer i sysselsättning och fårre personer med försö1jningsstöd. Målgruppen är
personer med behov av försörjningsstöd och andra stödinsatser från samhället samt en
låg anställningsbarhet/arbetsförmåga
Uppdraget innebär att:
- Forumlera ett gemensamt uppdrag med verktygslåda för målgruppen
Kartlägga befintliga insatser i kommunen som leder till sysselsättning för
målgruppen
- Ge förslag på framgångsrika arbetssätt kring målgruppen
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forts. § 40
Uppdraget ska mynna ut i förslag till viljeinriktning för hela kommunens arbete kring
arbetsmarknadsinsatser för målgruppen. Förslaget ska innehålla en arbetsmodell där
målgrupper, arbetssätt, insatser, kostnader och ansvarsfördelning/roller för
samverkansparterna definieras.
Förslag på organisation:
Beställare: Arbetsmarknadsutskottet
Styrgrupp: Mal in Krantz, Pia Strömsholm och Ulf Larsson
Arbetsgrupp: Maria Kullander, Roland Henriksson från socialtjänsten, Kristina
Danielski från vuxenutbildningen samt två representanter från
arbetsmarlmadsavdelningen.
Ordförande bör utses.
Delrapportering av uppdraget bör kunna ske i december/januari och sintraportering i
mars 2017.
Beslut
Arbetsmarknadsutskottet beslutar
att utse Malin Krantz till ordforande, samt
att utifrån framtaget och presenterat lorslag, fortsätta diskussionen om
uppdragsbeskrivning på kommande arbetsmarknadsutskott.
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