
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 20/4 

2018 

Plats: Alex Gastronomi, Riverside 

Närvarande: 23 st varav 22 egna samt 1 gäst och föredragshållare Linn 

Wallén. 

Dagens program: Link Uddevalla 

Information från president Kent Hägg 

Kent meddelar att det kommer mer information ang 

dataskyddsförordningen GDPR (som träder i kraft 25/5) 

Friskis & svettis: För de som är intresserade har Kent bokat tid för 

cirkelträning 17/5, kl 10. Alla kan vara med, tränad som otränad. Du 

tränar efter egen förmåga. Ett roligt o givande träningssätt tycker jag. 

Inbjudan till after work, Byfjorden 25/5 har mailats ut och sista 

anmälningsdagen är 14/5 så skynda!!  

Lördagens vårkonsert ”Rent vatten i Kenya” blev ju en riktig höjdare med 

bra och duktiga musiker. Trevligt initiativ! 

Björn Tellow tog en mängd bilder ifrån konserten, 49 st närmare bestämt 

så om du vill gå in och kika på dem finns de på: 

www.rentvattenikenya.se 

 

Så till dagens föredrag som Linn Wallén stod för och som heter ”Link 
Uddevalla”. Det är ett 2 årigt projekt som startade i januari 2017. Linn är 
projektledare och har med sig två duktiga medarbetare, Amin Haiir och 
Claes Oswald. Projektet ligger under arbetsmarknads avd. och 
Delegation Uddevalla (DUA) står för kostnaden.  

”Hur svårt kan det va´”! En delegation för unga och nyanlända som riktar 
sig till ungdomar i åldrarna 20-24 år och som ej studerar eller har någon 
aktivitet/jobb och som inte har någon myndighetskontakt. 

För de yngre 16-19 år finns KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret). De 
kan hjälpa till att ordna passande aktiviteter för de personerna som av 
någon anledning hoppar av skolan eller inte kommer dit. De gör en 
kartläggande lista på individer i samarbete med bl a socialtjänsten. Den 
listan tar Link över för de som är 20-24 år för att kunna vara till stöd och 
hjälp. Många har hamnat i utanförskap p g a bl a drog- och 
tablettmissbruk, psykisk ohälsa etc. Det är inte lätt att hitta dessa 

http://www.rentvattenikenya.se/


personer så därför är det viktigt att ha ett bra nätverk som te x 
socialtjänstens kuratorer. 

De försöker ge positiva budskap och de flesta hör av sig via FB. För de 
som inte hör av sig ringer de upp, skickar sms och mail. Om inget svar 
då så åker de ut och ”knackar på”. Ingen respons då, så åker de dit igen 
och lämnar papper på vad de gör. Om ingen hör av sig då heller åker de 
dit igen….De anstränger sig verkligen för att nå dessa ungdomar. De kan 
däremot inte tvinga någon att vara med för det är dock frivilligt. 

På Dalaberg har de öppnat ett jobb-café (arb m nätverk, skriva sin CV, 
träna på hur en jobbintervju kan gå till m m). Något som blivit väldigt 
populärt är speed-date och det fungerar mycket bra. De har kontakt med 
arbetsgivare från bl a Musselbaren, Ranstad och Bemanningsföretaget 
Premier. De gör då en 5 min intervju med dem. 

Link har som mål att 50% ska få ett jobb. Från KAA:s lista har de fått 100 
pers. och av dem har de haft 79 samtal. 4 studerar, 2 har fått arbete och 
7 st har någon form av aktivitet. Totalt finns ca 250 st i Uddevalla 
kommun som ej har någon form av aktivit.  

Återigen har jag lärt mig något nytt. Jag hade ingen aning om att detta 
projektet inom kommunen fanns och framför allt vilket hårt arbete dessa 
3 personer utför, för att kunna hjälpa de som hamnat på fel sida 
”samhällets murar”. Stort TACK till dessa eldsjälar!!  

Tack för nu och jag önskar er en fin kommande vecka! 

Kramkram 

Annelie Royson 

 

 

 

 

  


