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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet
  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, stadshuset kl. 08:30 onsdagen den 09 

september 2020
  
Ordförande Camilla Johansson (C)
  
Sekreterare Markus Hurtig

 
 
 

Föredragningslista Tid 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 
Ledamöter och medarbetare ges möjlighet att informera om aktuella frågor 
från sina respektive nämnder och förvaltningar. (5 minuter per nämnd)

8.30-09.00 

3.  Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 
Dnr KS 2020/00154

09.00-09.20 

4.  Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 
Dnr KS 2020/00386  
 
Paus för kaffe 

9.20-9.40 
 
 
9.40-9.50

5.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2020 
Dnr KS 2020/00047

9.50-10.50 

6.  Status projekt Startsträckan (Ansökan om utvecklingsmedel för att 
skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända enligt § 
37 i ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019) 
Dnr KS 2019/00257

10.50-11.05 

7.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2020 
Dnr KS 2020/00046

11.05-11.20 

8.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712

11.20-11.40 
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9.  Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00670

11.40-12.00 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Mot bakgrund av covid-19 tillåts deltagande på distans. Deltagande på distans ska i första hand ske 
genom deltagande från särskilt iordningsställda rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. I 
andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 
ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. Ledamot eller ersättare 
som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kommunledningskontoret. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande, 

anmälan nr.2 

Sammanfattning 

Samtliga 32 kommuner som berörs av lagändringen gällande begränsningar för 

egenbosatta asylsökande, måste på nytt anmäla in sina kommunområden till 

migrationsverket. Detta beror på att det gjorts ännu en ändring i förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förordningen tydliggör nu att i 

val av områden, så måste kommunen se till att beakta de sociala och ekonomiska 

förhållandena i kommundelen. Särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, 

andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och 

valdeltagandet. Länsstyrelsen har rätt att yttra sig om val av områden och detta yttrande 

får sedan inte överklagas. Senast den 19 oktober ska anmälan av områden vara inne till 

migrationsverket.   

 

När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka områden som kommunen 

skulle anmäla in (som gäller från 1 juli), så tog vi redan då hänsyn till faktorerna som 

beskriver sociala och ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte 

sig starkt: Norra Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg.  

När vi nu tittar på ytterligare faktorer, så som ”Andel med huvudsaklig inkomstkälla 

ekonomiskt bistånd”, så har bilden förstärkts ytterligare. Förslaget är därför att behålla 

dessa tre områden och anmäla in dem på nytt till migrationsverket innan den 19 oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att till migrationsverket anmäla områdena C1220 (Norra Dalaberg), C1240 (Norra 

Hovhult) och C1070 (Östberget-Tureborg) 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i att minska segregationen, så trädde en ändring i Lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. och förordningen (1994:361) om mottagande av 

asylsökande m.fl. i kraft från årsskiftet. Uddevalla kommun är en av 32 kommuner som 

berörs av denna lagändring (de kommuner som regeringen pekat ut har områden med 

stora socioekonomiska utmaningar). De nya reglerna om eget boende för asylsökande 
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har ändrats för att kunna ge asylsökande bättre förutsättningar för ett socialt hållbart 

mottagande. 

I praktiken innebär det att migrationsverket har upprättat en lista med kommunområden. 

Om asylsökande väljer att bosätta sig på egen hand i något område på denna lista, så 

utgår ingen dagersättning från migrationsverket. De får alltså försörja sig själva.  

Uddevalla kommer nu troligen att få se en minskning av egenbosatta asylsökande i 

kommunen och i förlängningen även egenbosatta med uppehållstillstånd (eftersom 

egenbosatta asylsökande som fått uppehållstillstånd, oftast bor kvar inneboende på 

samma ställe tills de fått tillgång till en egen bostad). 

 

Länsstyrelsen har rätt att yttra sig i vårt val av områden innan vi skickar in dessa till 

migrationsverket. Länsstyrelsen tillstyrkte 2020-03-09 vårt tidigare val av områden. 

Utdrag ur yttrandet: Länsstyrelsen anser att de kriterier som Uddevalla kommunen har 

valt för att identifiera områden att undanta från asylsökandes egenbosättning är 

relevanta indikatorer på att områdena i fråga har socioekonomiska utmaningar. 

Länsstyrelsen anser att kommunens urval av områden är tillräckligt snävt. Uddevalla 

kommuns urvalskriterier indikerar att de områden kommunen vill undanta är de 

områden som gjorde att kommunen togs upp i förordning (2018:151) och inga andra. 

Det faktum att trångboddhet är känt i dessa områden och att asylsökande bosätter sig i 

områdena i högre utsträckning än i kommunen i övrigt stärker bedömningen.    

 

När kommunfullmäktige 2020-04-08 beslutade om vilka DeSO (demografiska 

statistikområden) områden som vi skulle anmäla in till migrationsverket (som gäller 

från 1 juli), så tog vi alltså redan då hänsyn till faktorerna som beskriver sociala och 

ekonomiska förhållanden. Vi anmälde tre områden som utmärkte sig starkt: Norra 

Dalaberg, Norra Hovhult och Östberget-Tureborg. Områden Östberget-Tureborg hade 

redovisat ännu mer oroande statistik ifall områdesindelningen var enbart Tureborg. Vi 

vet att Tureborg i så fall redovisat resultat likt Norra Dalaberg och Norra Hovhult.  

 

De två områden som ligger ”närmast” efter är Skogslyckan och Unneröd-Ramneröd.  

Det skiljer dock stort mellan våra tre föreslagna områden och de övriga två.  

Andel utländsk bakgrund är dubbelt så hög (ca 75 % mot ca 35 %). 

Andel långtidsinskrivna arbetslösa är dubbelt så hög (drygt 20 % mot 10 %). 

Andel lågutbildade är nästan dubbelt så hög (drygt 30 % mot 17 %). 

Andel förvärvsarbetade är nästan 20 procentenheter lägre (ca 50 % mot ca 70 %). 

Andelen som lever på ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla, är tre gånger 

så stor (ca 18 % mot 6 %). 

Valdeltagandet är ungefär det samma, men är 10–15 %-enheter lägre än kommunsnittet 

(ca 67–70 % valdeltagande till kommunfullmäktige och ca 70–75 % till riksdagen). 

Vi redovisar inga siffror gällande skolresultat åk.9, men vet att det skiljer stort. 

 

Bilden har förtydligats ytterligare om att kommunen bör anmäla in samma tre områden 

till migrationsverket senast den 19 oktober. 
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Kommunen är indelad i 34 DeSO områden. Från vänster: Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult, Östberget-Tureborg, Skogslyckan, Unneröd-Ramneröd.  
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Antalet asylsökande minskar i landet. Det är dock fortfarande så att de flesta i 

Uddevalla är egenbosatta, ca 65 % och de allra flesta av dessa bor i våra mest 

socioekonomiskt utsatta områden. Begränsningen av egenbosatta asylsökande är till för 

att minska utsattheten och trångboddheten. 
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Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Sebastian Johansson, Markus Hurtig, Annette Jonasson 
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  Uddevalla kommun  

 
 

 

 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Yttrande över Uddevalla kommuns tjänsteskrivelse ” Områdes-
begränsning av Eget boende för asylsökande.  
(Dnr KS 2020/00154) 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om områdesbegränsningar av asylsökan-

des eget boende, vilket beskrivs i tjänsteutlåtandet Områdesbegränsning av 

eget boende för asylsökande.  

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att 

bo i eget boende.1 Lag- och förordningsändringarna gäller från och med den 

1 januari 2020, men Migrationsverket börjar tillämpa reglerna från och med 

den 1 juli 2020.  

 

Begränsningarna innebär att kommuner som bedöms ha områden med sär-

skilda socioekonomiska utmaningar kommer att beredas möjlighet att an-

mäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som 

Migrationsverket tar fram över områden med socioekonomiska utmaningar.2 

Migrationsverket ska publicera förteckningen över områden senast den 30 

april. 

 

Asylsökande som efter den 1 juli bosätter sig i ett område som anges i Mi-

grationsverkets förteckning över områden kan mista sin rätt till dagersätt-

ning och särskilt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsö-

kande m.fl.  

 

Enligt förordning (1994:361), § 7b ska kommuner innan anmälan av områ-

den som ska undantas från eget boende, ge Länsstyrelsen möjlighet att yttra 

sig över vilken eller vilka delar av kommunen som ska omfattas.  

 

 

 

 
1 Begränsningarna regleras i Lag om ändring i lagen (1994:137) och i Förordning om ändring i för-

ordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
2 De kommuner som omfattas av begränsningar av asylsökandes möjligheter till eget boende anges i 

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1204.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018151-om-statsbidrag-till_sfs-2018-151
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Synpunkter 

Länsstyrelsens yttrande utgår ifrån förarbetena till regeringens beslut om be-

gränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende: Promemorian 

Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande (hädanefter promemorian) 

och Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande (hädanefter propositionen).3 

I yttrandet fokuserar Länsstyrelsen på om de föreslagna begräsningarna om-

fattar områden som har socioekonomiska utmaningar, om områdesbegräns-

ningarna är så snäva som möjligt, samt om det finns omotiverade skillnader 

mellan de områden som valts ut.  

Omfattar begränsningen områden som kan anses ha sociala och ekono-
miska utmaningar? 

I propositionen och promemorian framgår att områdesbegränsningarna bör 

omfatta områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar.4 Det 

framgår också att kommunen är bäst lämpad att bedöma vilka områden som 

ska omfattas, och att kommunen förutsätts besluta om områdesbegräns-

ningar endast för de områden där asylsökandes egenbosättning har bäring på 

de socioekonomiska utmaningarna i området.5 

I Uddevalla kommuns tjänsteskrivelse framgår att kommunen i sitt förslag 

till områdesbegränsningar utgår ifrån kriterierna arbetslöshet, sysselsätt-

ningsgrad, utbildningsnivå och valdeltagande. Kommunen har valt dessa 

kriterier då det är samma som Regeringskansliet använde för att identifiera 

de kommuner som omfattas av förordning (2018:151). 6 Förordningen iden-

tifierar kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar, och 

dessa kommuner är också de som beretts möjlighet att begränsa asylsökan-

des egenbosättning.  

 

Uddevalla kommun konstaterar också att trångboddhet är vanligt förekom-

mande i de områden som kommunen föreslår, och att asylsökande i kommu-

nen i hög utsträckning bosätter sig i områdena idag.  

 

Länsstyrelsen anser att de kriterier som kommunen har valt för att identifi-

era områden att undanta från asylsökandes egenbosättning är relevanta indi-

katorer på att områdena i fråga har socioekonomiska utmaningar. Länssty-

relsen delar också kommunens bild att asylsökande i Uddevalla kommun i 

betydande utsträckning bosätter sig i de områden kommunen vill undanta 

från asylsökandes egenbosättning.  

 

 

 

 
3 Promemorian Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande 

Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande   
4 Propositionen s: 11 
5 Promemorian s. 15 
6 Promemorian Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas.  

https://www.regeringen.se/4a4f83/contentassets/6abd3eaa6eea4f869130de98f2f39a12/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande.pdf
https://www.regeringen.se/4ad5f6/contentassets/c5b80330e1424e4ba8e6f7eb4143abd5/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande-20192010
https://www.regeringen.se/494abb/contentassets/fabebbc9eead4ce2a3d263ffa19b715f/promemoria--sverige-ska-halla-ihop--segregationen-ska-brytas.pdf
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Är områdesbegränsningen så snäv som möjligt? 

I propositionen framgår att en områdesbegränsning bör vara så snäv som 

möjligt, att den bör inriktas på att lösa problemen med asylsökandes eget 

boende, och att problematiken i området bör vara påtaglig.7 

Länsstyrelsen anser att kommunens urval av områden är tillräckligt snävt. 

Uddevalla kommuns urvalskriterier indikerar att de områden kommunen vill 

undanta är de områden som gjorde att kommunen togs upp i förordning 

(2018:151) och inga andra. Det faktum att trångboddhet är känt i dessa om-

råden och att asylsökande bosätter sig i områdena i högre utsträckning än i 

kommunen i övrigt stärker bedömningen.   

Finns omotiverade skillnader mellan de områden som valts ut?   

Länsstyrelsen ser inte några omotiverade skillnader mellan de områden som 

valts ut. 

Länsstyrelsen vill påpeka att det på sikt är viktigt att följa hur många asylsö-

kande som ordnar eget boende i kommunens olika stadsdelar, och analysera 

effekterna av denna egenbosättning samt områdets socioekonomiska utveck-

lig, för att även framöver säkerställa att områdesbegränsningen är så snäv 

som möjligt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

§ 7 b, Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

De som medverkat i beslutet 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lena Malm. Föredragande var integ-

rationsutvecklare Love Lundin. I den slutliga handläggningen av ärendet medver-

kade även enhetschef Pia Falck.  

 

Lena Malm  

   Love Lundin 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
7 Propositionen s: 11 
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Nya regler för anmälan av områden med sociala 
och ekonomiska utmaningar gällande eget 
boende för asylsökande (EBO) 
 

Den 15 augusti 2020 ändrades 7 b och c §§ i förordning (1994:361) om mottagande 

av asylsökande m.fl. gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska 

göras. Innan en kommun anmäler ett eller flera områden i kommunen till 

Migrationsverket ska länsstyrelsen yttra sig. Av yttrandet ska framgå om 

länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. Kommunen får inte anmäla ett 

område som länsstyrelsen invänt mot. 

 

Bakgrund 
Sedan den 1 juli i år är huvudregeln att en asylsökande inte har rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag om han eller hon på egen hand ordnar en egen 

bostad i en del av en kommun som anses ha sociala och ekonomiska utmaningar 

och som anges på Migrationsverkets förteckning över anmälda områden. 

 

Det är endast de 32 kommuner som finns med i bilagan till förordningen 

(2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

som kan göra en anmälan. Ni får den här informationen eftersom er kommun finns 

med i bilagan. 

 

DeSO-koder används för att identifiera områden 
För att identifiera vilka delar av kommunen som anmälan omfattar ska även fortsatt 

Statistiska centralbyråns koder för demografiska statistikområden (DeSO) 

användas. DeSO är en regional indelning i mindre geografiska områden som följer 

läns- och kommungränserna, där varje område har en unik kod. På 

https://www.scb.se finns mer information om vad DeSO-koder är. 

 

Länsstyrelsens yttrande  
Migrationsverket ansvarar för att förteckningen över de områden som anmäls av de 

aktuella kommunerna är uppdaterad. Innan kommunen kan göra sin anmälan ska 

länsstyrelsen yttra sig över det eller de DeSO kommunen avser att anmäla. 

Yttrandet från länsstyrelsen ska bifogas kommunens anmälan till Migrationsverket. 

En kommun får inte anmäla ett DeSO som länsstyrelsen invänder mot. Det framgår 

av det nya regelverket som började gälla den 15 augusti 2020.  

 

För att säkerställa att de DeSO kommunen anmäler kommer med på förteckningen 

är det viktigt att det tydligt framgår att kommunens anmälan överensstämmer med 

länsstyrelsens yttrande.   

  

https://www.scb.se/
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Det här behöver ni göra nu 

 Ta hjälp av SCB:s kartverktyg Regina för att ta reda på vilken DeSO-kod 

era valda områden har. Använd webbläsaren Microsoft Edge. 

1. När kartverktyget har öppnats finns det i högra hörnet en ruta med 

Lagerlista/Teckenförklaring. Bocka i DeSO. 

2. I den vågräta rutan till vänster, tryck på DeSO. 

3. Skriv in er 4-siffriga kommunkod i rutan för DeSO-kod. 

4. Tryck på sök. Kommunens DeSO och kommungränsen kommer att visas på 

kartan. Detta kan ta några sekunder. 

 

 Ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över de delar ni kommit fram till. 

 När länsstyrelsen yttrat sig över kommunens val av områden kan 

kommunen anmäla aktuella koder till Migrationsverket genom att skicka 

blanketten som bifogas detta brev med e-post till anmala-omrade-

ebo@migrationsverket.se. 

  

 

Anmäl så snart som möjligt 
Anmälan om aktuella DeSO kan ske från och med nu. 

Förteckningen ska vara uppdaterad senast 31 oktober och kommer att gälla från 1 

januari 2021. För att komma med på den behöver anmälan ha kommit in till 

Migrationsverket senast den 19 oktober 2020. Observera att tidigare anmälda 

områden inte kommer gälla efter den 31 december 2020 om ingen ny anmälan 

inkommit i tid. 

 

Förteckningen kommer sedan att uppdateras löpande om områden återkallas men 

gäller först vid nästkommande årsskifte om områden läggs till. 

För att lägga till områden på den förteckning som gäller från nästkommande 

årsskifte bör anmälan ha kommit in senast två veckor före den 31 oktober 

respektive år. 

 

Information på migrationsverket.se 
Migrationsverket har tagit fram en teknisk lösning så att enskilda personer kan gå 

in på Migrationsverkets webbplats och kontrollera om en viss adress finns i ett 

område som tagits med på förteckningen. Förteckningen finns också publicerad på 

hemsidan under Öppen data.  

 

Om ni har frågor 
Tveka inte att mejla till anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se 

om något är oklart. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna-Johanna Viking, processledare 

Jaqueline Bajo Lundberg, processledare 

 

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen 

Migrationsverket 

mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende/Eget-boende.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Oppna-data.html
mailto:anmala-omrade-ebo@migrationsverket.se


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(4) 

2020-09-02 Dnr KS 2020/00386 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Strukturer i Ök idéarbetet kopplat till reglemente och ekonomi 

Sammanfattning 

Strukturer för arbetet med överenskommelser med idéburna sektorn, ÖK idé, är antagna. 

Nuläget har en komplexitet, där vissa beslut och tidsplaner är möjliga, andra inte. 

 

Planeringsdialogen är förskjuten i tid, vilket innebär en senare förläggning av beslut 

kring långsiktig finansiering och resurser för processledare. En uppstartad utvärdering 

höst 2020 innebär möjlig revidering av Ök idé under tidig vår. Beslut om styrgrupp 

skall tas där förslaget är utskottets presidie. 

 

Beslut om att använda nuvarande IOP resurser för snabbare åtgärder kräver också 

specifik handläggning och beslut. Arbetet behöver således tas framåt i möjliga beslut nu 

och vidare i kommande processer, men skall ses som en helhet. 

 

Att centralisera handläggning och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, 

krävde en ny handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  

IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 

kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 

teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 

ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 

(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 

resurssättning för 2021–2023.   

 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 

avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 

som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 

samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 

att vi vill hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete 

som pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond framöver. 

 

Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens Folkhälsostrateg. 

Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas en 

Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan kan 

motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 

processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen. 
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Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 

samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 

Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 

processledaren har enligt ÖK Idédokumentet.  

Enligt den handläggningsordning som finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje 

förvaltning själv driva processen från initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd 

och samordning av denna process, något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. 

Processledarskapets omfattning behöver öka om det ska omfatta samordning och 

processstöd kopplat till kommunens IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny 

processledare för ÖK Idé då uppdraget inte längre ryms inom ramen för 

Folkhälsostrategens tjänst. 

 

 

Beslutsunderlag 

§206Dnr KS 2020/00386    

§ 204Dnr KS 2020/00383 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09.  

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta 

 

att hantera frågan om medel för samverkan med idéburen sektor, inklusive idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) i flerårsplan 2021–2023, samt att avvakta nytecknande av 

IOP tills beslut om medel för 2021–2023 finns. 

 

att möjliggöra idéburen offentlig samverkan (IOS) för att möta behov som uppstått i 

samband med Corona.  

 

att kommunen behöver utse en ny processledare för ÖK Idé samt öka 

processledarskapets omfattning för att kunna innefatta samordning och processstöd 

kopplat till kommunens IOP:er. 

 

att Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet utser utskottets presidie som styrgrupp för 

ÖK idé 
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Ärendebeskrivning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 

Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 

roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. Överenskommelsen kommer 

att utvärderas under hösten 2020 och därefter revideras. Revideringen kommer att äga 

rum våren 2021. 

 

IOP är en av flera samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. I 

december 2019 beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som 

innebär ingående av IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP 

under 2020. Att centralisera handläggning och beslut om IOP krävde en ny 

handläggningsordning vilken antogs först i juni 2020.  

IOP är en långsiktig samverkansform, medan de medel som avsatts för IOP är 

kortsiktiga, beslutet om medel gäller bara 2020. Detta påverkar våra möjligheter att 

teckna IOP:er under hösten 2020. Frågan om medel för samverkan med idéburen sektor 

ska hanteras i processen inför flerårsplan 2021–2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 

(2020-06-17), nytecknande av IOP:er bör därmed skjutas på tills besked finns om 

resurssättning för 2021–2023.   

 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 

avsatts för IOP 2020 även för andra samarbeten med idéburen sektor för att möta behov 

som uppstått i samband med Corona. För att verkställa detta beslut föreslås en ny 

samverkansform Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Anledningen till denna form är 

att hålla isär dessa insatser från långsiktiga IOP:er och från det parallella arbete som 

pågår i kommunen kring en eventuell ren Coronafond. Ett IOS ska bemöta behov i 

samhället/befolkningen till följd av Corona, insatsen ska kunna utföras under hösten 

2020, samverkan mellan idéburen part och kommun prioriteras. Den idéburna parten 

kan ta initiativ om IOS till en kostnad upp till100 tkr per initiativ. För att möjliggöra 

användning av medlen inom ramen för 2020 enligt beslut, föreslås en snabb 

beslutsordning; alla initiativ upp till 100 tkr skickas till processledare för ÖK Idé för 

diarieföring och därefter direkt till Kommunstyrelsens ordförande för beslut enligt 

delegationsordning. Samtliga IOS ska inkomma med uppföljning av insats enligt plan, 

efter årets slut. 

 

Processledarskapet för ÖK Idé är beslutat till 20 % vardera för kommunens 

processledare och idéburen sektors processledare. Processledarens åtaganden står 

beskrivna i ÖK Idéöverenskommelsen om samverkan mellan idéburen sektor och 

Uddevalla Kommun. Idag är kommunens processledarskap förlagt på kommunens 

Folkhälsostrateg. Enligt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen ska det finnas 

en Folkhälsostrateg på heltid för kommunens folkhälsoarbete. Innehållet i samverkan 

kan motiveras som folkhälsoarbete, men det administrativa uppgifter som följer med 

processledarskapet är omfattande och ifrågasatta av regionen.  
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Beslutet som kommunstyrelsen tog i december 2019 om att avsätta fem miljoner för 

samverkan genom IOP har dessutom inneburit en ambitionshöjning för arbetet inom ÖK 

Idé, som inneburit fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än de åtaganden som 

processledaren har enligt ÖK Idédokumentet. Enligt den handläggningsordning som 

finns för hantering av IOP-initiativ får nu varje förvaltning själv driva processen från 

initiativ till avtal, förvaltningarna efterfrågar stöd och samordning av denna process, 

något som idag inte ryms i processledarskapets 20 %. Processledarskapets omfattning 

behöver öka om det ska omfatta samordning och processstöd kopplat till kommunens 

IOP:er. Kommunen behöver tillsätta en ny processledare för ÖK Idé då uppdraget inte 

längre ryms inom ramen för Folkhälsostrategens tjänst. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 

 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 

samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 

idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 

föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 

de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 

Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 

uppföljningstillfällen mm.  

 

Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 

 

- Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ förstärkas 

beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer kring IOP, 

- Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, förädlad 

styrning, 

- Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er enligt 

politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

 

Camilla Johansson (C), Paula Berger (S), Karna Thomasdotter (MP) och Martin 

Pettersson (SD) biträder Niklas Moes (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Niklas Moes (M), m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2020/00383  

Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning 

ÖK Idé utgör en samverkansplattform mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i 

Uddevalla och är en överenskommelse där vi möts som jämbördiga parter med olika 

roller. ÖK idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. IOP är en av flera 

samverkansmodeller mellan idéburen sektor och kommunen. Ett IOP är mitt emellan 

normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar 

till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. I december 2019 

beslutades att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av 

IOP och om att avsätta 5 miljoner ur effektiviseringsfonden för IOP under 2020.  

  

För att ÖK Idé ska vara den plattform som håller ihop och utvecklar vårt samarbete med 

idéburen sektor, inklusive hantering av IOP:er, behöver helheten, ÖK Idés, resurser 

förstärkas och säkras.   

  

IOP:er bör vara långsiktiga och är ofta tidskrävande att ta fram. Samtidigt pågår en 

pandemi där samverkan och snabba insatser skulle kunna mildra dess konsekvenser. 

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för samhället och för vår befolkning. 

Idéburen sektor har genom ÖK Idé meddelat att de ställer sig till förfogande att aktivt 

arbeta för att mildra konsekvenserna av corona tillsammans med kommunen. För att 

detta ska bli effektivt behöver kommunen tillsammans med idéburen sektor identifiera 

de största behoven och prioritera de viktigaste insatserna, samt resurssätta detta. För att 

möjliggöra denna samverkan och direkta insatser föreslås att de medel som 

kommunstyrelsen avsatt för IOP:er får lov att användas även till detta, samt att i 

flerårsplan 2021-2023 avsätta medel för samverkan med idéburen sektor. 

  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet behandlade ärendet 2020-06-03 och lämnade 

ärendet utan ställningstagande. Vid påföljande beredning i kommunstyrelsens presidium 

bestämdes om en omformulering av den del av förslaget som berör budgetprocessen 

innebärande att frågan ska ”hanteras i budgetprocessen” istället för att ”föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta medel”. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 204 
 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att delar av de medel som avsatts för IOP:er också kan användas som resurs för 

samordning, utbildning och administration av ÖK idé, inklusive att finansiera en 

processledare för idéburen sektor på samma procent som kommunens processledare, 

 

att möjliggöra användning av de 5 miljoner som avsatts för IOP 2020 även för andra 

samarbeten med idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med 

Corona, 

 

att frågan om medel för samverkan med idéburen sektor ska hanteras i processen inför 

flerårsplan 2021-2023. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-22 

Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-06-22 

Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 206 Dnr KS 2020/00386  

Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

Sammanfattning 

Överenskommelsen beskrivs via ett idédokument med olika principer för all slags 

samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor, samt 8 åtaganden för 

idéburen sektor och 11 åtaganden för kommunen. ÖK idé lanserades och blev möjlig för 

föreningar att ansluta sig till i september 2017. Därefter har arbetet koncentrerats kring 

de åtaganden som finns i ÖK idé. IOP initiativ och arbetet med processåtagandet växer. 

Processen, tjänsteskrivelser och nulägesbeskrivningar har presenterats vid särskilda 

uppföljningstillfällen mm.  

  

Sammanfattningsvis så finns det ett antal bärande utmaningar, dessa är främst: 

  

1. Finansiering och resurser enligt åtagandena i ÖK idé behöver säkras/ 

förstärkas beroende på ambitionsnivå och ökade behov av processer 

kring IOP, 

2. Oklarheter i organisationen och organisering behöver förtydligas, 

förädlad styrning, 

3. Kompetens behöver byggas och säkras för att möjliggöra fler IOP:er 

enligt politikens vilja. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-06-03 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Tjänsteskrivelse AIU 2020/00047. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00303. 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00808. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till arbetsordning enligt tjänsteskrivelsens förslag, 

att göra en översyn av resurser och organisering för att hantera hela Ök idéprocessen, 

att för innevarande mandatperiod, utse Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet som 

styrgrupp. 

 

 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2020-06-22, Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av Sebastian Johansson 

Skickat 2020-06-22 till Kommunledningskontoret, avdelningen hållbar tillväxt, arbetsmarknad och 

integrationsutskottet 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, september 

Sammanfattning 

Informationer som ska ges enligt antaget Årshjul för september månad är: 

 Status mötesplatser  

 Resultat Vux  

 Jobbcentrum 

 Omvärldsorientering näringslivet 

 Bryta segregationen (2019/00381) projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” 

 

Status mötesplatser 

Dalaberg: 

På grund av covid-19, så beslöt förvaltningschef, att stänga båda mötesplatserna den 19 

mars. Mötesplats Dalaberg öppnade åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det 

satts upp plexiglas mellan korridor och café. I lokalen har ett antal stolar tagits bort och 

ett maxantal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund av covid-19. Mötesplatsen har 

haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete för att öka kunskap 

om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var den 16 juli. Läs 

mer om de olika verksamheterna som bedrivits på mötesplatserna under rubriken 

Ärendebeskrivning. 

 

Tureborg: 

Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för sommarverksamhet, 

men har nu stängt för gott. Arbetet med avveckling sker med stöd av en 

Genomförandeplan. Modulerna återförs till ägaren Skolmoduler AB under oktober 

månad och sedan återställs marken där modulerna stått.  

 

Resultat Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningens resultat T1 2020 

Måluppfyllelsen från tertialen var sfi 90%, grundläggande utbildning 92%, gymnasiala 

allmänna kurser 86% och yrkesutbildningar 100%. Resultaten ligger i nivå med tidigare 

resultat. Covid-19 har påverkat verksamheten. 17 mars övergick undervisningen till 

distans och många individuella lösningar för att nå eleverna har genomförts. Både lärare 

och elever upplever att den digitala kompetensen ökat. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

inom yrkesutbildningar har påverkats. Där det har varit möjligt har APL-perioderna 

skjutits fram i utbildningen. APL blev till viss del genomfört inom barnskötare, buss, 

servicepersonal hotell och rengöringsservice. 
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Brukarenkät genomfördes under våren och resultatet blev: 

Trygghet: 93,8% 

Studiero: 90,0% 

Trivsel: 93,2% 

I enkäten fanns frågan ”hur fungerar det att studera på distans” som fick svaren ganska 

bra/mycket bra: 73% och ganska dåligt/mycket dåligt: 27%. 

 

Det finns två pågående insatser som syftar till att förbättra måluppfyllelsen i Matematik 

2b och måluppfyllelsen i skriva inom sfi. Måluppfyllelsen inom Matematik 2b har ökat 

från 40% till 90% och färdigheten skriva har gått från 55% till 78%. 

 

Jobbcentrum 

”Jobbcentrum” representeras i dagsläget endast av Arbetsmarknadsavdelningen 

tjänstepersoner. Arbetsförmedlingen har en längre tid inte kunnat vara med i samverkan 

men anvisar återigen stort antal deltagare för arbetsträning. De har dock gett oss 

meddelande nu om att de kommer att öppna upp för samverkan igen nu. Mycket 

personal som de lånat ut, är på väg tillbaka så de kommer att kunna ta en mer aktiv roll 

igen.  

Konsulenter och chefer i Jobbcentrum är indelade och utsedda att bearbeta näringsliv 

och andra samverkansaktörer så vi får in fler åtgärder för deltagare.  

Samordningsförbundet har erbjudit sin medverkan. 

Tjänstepersonerna riktar och skapar arbetsmarknadsprogrammen efter deltagarnas 

behov. De som saknar arbetsförmåga, står långt ifrån, behov av kortare insatser osv. 

Arbetslösa i försörjningsstöd är idag överrepresenterade bland deltagarna och 

socialsekreterare får mycket snabbt underlag för sitt beslutsunderlag genom att 

personerna är i aktivitet och med en tät samverkan mellan konsulent och 

socialsekreterare.” 

 

Omvärldsorientering näringslivet 

Information kommer att ges på mötet. 

 

Bryta segregationen – projekt Uddevalla mot minskad segregation 

Projektet har sedan den senaste avrapporteringen den 13 maj 2020 genomfört 

uppföljningsmöten med nästan alla de aktivitetsansvariga i projektet. Möten kommer att 

genomföras med alla, men skillnader i semesterläggning har inneburit svårigheter att 

träffa vissa av de aktivitetsansvariga under sommarmånaderna 

 

På grund av det globala utbrottet av covid 19 så har en hel del av aktiviteterna varit 

tvungna att ha uppehåll från och med mars 2020. Flertalet aktiviteter har trots detta 

kunnat bedrivas, men på andra sätt, ofta har anpassningen inneburit att man har mindre 

grupper, eller bedriver aktiviteten online. I dagsläget är det oklart när en återgång till det 

normala kan genomföras före projektslut, men projektledningen följer utvecklingen av 

situationen. 
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Alla projektmedel som inte har spenderats före den 31 december 2020 måste 

återbetalas. I och med att flera av aktiviteterna just nu har uppehåll så har 

projektledningen varit i kontakt med de aktivitetsansvariga på de andra förvaltningarna 

för att se över projektbudgeten och flytta medel från aktiviteter som inte kommer att 

hinna spendera sina medel i tid. I nuläget planeras ingen flytt av dessa medel.  

 

Arbetet med den ekonomiska redovisningen för tertial 2 genomförs under månadsskiftet 

augusti-september. 

 

Utbrottet av viruset covid 19 har även påverkat de nätverksträffar som var planerade. De 

träffar som skulle ha genomförts med Delegationen mot segregation har skjutits upp 

tills vidare. Delegationen mot segregation har skapat en nätverksgrupp i teams där de 32 

kommuner som är del av den här satsningen kan kommunicera och nätverka med 

varandra och med delegationen mot segregation. Hittills har gruppen använts för att 

sprida kunskap om hur de olika kommunerna arbetar med att motverka spridningen av 

Corona i sina socioekonomiskt utsatta områden, och en rapport om detta finns 

tillgänglig på delegationen mot segregations hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 

Status mötesplatser 

Sammanfattning - Mötesplatserna 

Under T2 har Mötesplatserna Tureborg och Dalaberg varit fortsatt stängda men den 27 

juli öppnades Mötesplats Dalaberg upp igen. Mötesplats Tureborg är fortsatt stängd. 

Restriktioner för verksamheten utifrån ett smittskyddsperspektiv är införda. Detta 

påverkar generellt sett vår verksamhet på Mötesplatsen. Samhällsvägledning, Jobbcafé 

och samverkan genom sociala samverkansgruppen har kunnat upprätthållas medan 

andra aktiviteter har fått ställas in eller skjutas fram under T2. 

Drift 

Under T1 flyttades värdar från Mötesplatserna till Junogatan och till Fridhem. När 

mötesplats Dalaberg öppnades igen den 27 juli, så sattes fyra värdar att sköta driften.  

Uppstarten har fungerat, men antalet cafébesökare har gått ner. Det beror på våra 

restriktioner kopplade till Corona med bl.a. maxantal.  
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Jobbcafé Dalaberg 

70% män 30% kvinnor i början, nu nästan 50/50. Anledningen till detta tros vara att 

bokningar till Jobbcafé har förenklats. Ca 85% av besökare kommer från 

utanförskapsområdena. Två företag har genomfört rekryteringsträffar på Jobbcafét. 

Genom Jobbcafé har tre personer fått arbete. 

Uppsökande verksamhet, två halvdagar i månaden har lagts på att söka upp och 

identifiera unga som varken arbetar eller studerar tillsammans med KAA (kommunala 

aktivitetsansvaret). Man har knackat dörr, man har lyckats med cirka 50% som efter 

uppsökning har kommit till Jobbcafé och fått stöttning.  

Bokade möten är kvar, men frekvensen av bokade möten har sjunkit, man har därför 

ökat tiderna för Drop-in.  

Aktiviteter  

Sociala samverkansgruppen har setts, fysiskt eller digitalt, vid sex tillfällen under året. 

Där deltar ett flertal kommunala verksamheter aktiva på området (bibliotek, fritidsgård, 

mötesplats, skola, familjeförskola, öppen förskola, kulturskolan, fältenheten m fl) samt 

andra aktörer såsom vårdcentralen, folktandvården, kyrkan, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Ica och EC-fastigheter. Både antalet organisationer/ verksamheter på 

mötena och på sändlistan har ökat under året. Fokus på mötena har varit att dela 

information och erfarenheter och lyfta behov av samverkan och samarbeten. Mycket 

fokus har legat på åtgärder för att komma till rätta med oro bland ungdomar och unga 

vuxna, samt på Corona-åtgärder. Tack vare diskussionerna anställde Dalabergskyrkan 

fyra ungdomar under sommaren, med handledare från arbetsmarknadsavdelningen och 

arbetsuppgifter från EC-fastigheter, som förvaltar huset där Ica, vårdcentralen m fl 

verksamheter ligger.  

Aktiviteter som pågått på mötesplats Dalaberg är ex. mamma- och pappa-grupper, 

information tillsammans med förskole kontoret om utskick för kontroll av 

inkomstuppgift kopplad till avgift för omsorg på förskola, samt ett möte med Navet. 

Mötesplatsen har varit stängd från mars till 26 juli så inga aktiviteter har skett där under 

denna period. Däremot har Växthuskaféet, ett samarbete mellan 

arbetsmarknadsavdelningen och Uddevallahem, hållit öppet. Under året har det pågått 

diskussioner mellan mötesplats Dalaberg och Uddevallahem, Hyresgästföreningen och 

Fastighets AB Balder om att öppna upp deras lokaler för fler aktiviteter. På grund av 

Corona fick detta läggas på is, men 19 augusti hölls en rundvandring i lokalerna dit 

olika tänkta arrangörer var inbjudna genom arbetsmarknadsavdelningens kontaktvägar. 

Andra aktiviteter i samverkan på Dalaberg har varit möten inom projekt Tillsammans 

mot segregations grupper Rättighetsgruppen och Kulturmötesgruppen, som båda 

planerade aktiviteter på området som fick ställas in i sista stund p g a Corona. 

Samhällsvägledning 

Totalt antal möten/samtal under perioden 2020-05-01 –2020-07-30 är 456 st. 

Motsvarande period 2019 hade samhällsvägledningen 498 besök. 2019 bedrevs 

samhällsvägledningen på fler platser (Mötesplats Tureborg och Dalaberg, 

Vuxenutbildningen och Stadsbiblioteket) än 2020 där det enbart funnits 

samhällsvägledare på Jobbcafét på Dalaberg. Frågor kopplade till statliga myndigheter 

(Migrationsverket) är fortsatt största posten, men vi har också noterat att ökningen av 
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frågor kring kommunen håller i sig. De är fortsatt ofta kopplade till ansökan om 

försörjningsstöd. Vi har också fört statistik på antalet ärende som vi fångat upp som är 

kopplade till våld i nära relationer och hedersproblematik. Vi ser att det konstant är 

mellan 1-3 ärenden/månad (kvinnor) som vänder sig till samhällsvägledare för att få 

vägledning i vart man ska vända sig. Samhällsvägledare har en känsla att antalet 

besökare med denna problematik har ökat så därför får vi fortsätta följa utvecklingen. 

Under T2 mister vi personal som har kompetens inom Våld i nära relationer och 

hedersfrågor. Denna kompetensförlust kan komma att påverka vår möjlighet att fånga 

upp dessa besökare. 

Vi som arbetar med samhällsvägledningen kan notera att de ansträngningar vi gjort med 

att tillgängliggöra samhällsvägledning för våra besökare, trots restriktioner av 

verksamheten p.g.a. Covid-19, gett resultat. Det har varit möjligt att boka 

samhällsvägledare via telefon samt i Tältet som stått utanför Jobbcafé, där 

samhällsvägledningen bedrivits under Mötesplatsens stängning. Frågor som är kopplade 

till individens försörjning (försörjningsstöd, a-kassa, räkningar) har också noterats för 

samma nivå eller en liten uppgång. Orsaken till denna utveckling kan kopplas till ökad 

arbetslöshet och sämre möjligheter att försörja sig och sin familj. 

Insatsen Tältet, som är ett förvaltningsövergripande samarbete för att öka kunskap om 

smittskydd/civid-19 och dämpa social oro, som startades under T1 har under T2 

avslutats och den 16 juli var sista dagen för Tältet. Samhällsvägledarna, tillsammans 

med övriga integrationsenheten, har varit mycket delaktiga i arbetet. Nu görs en 

utvärdering av det arbetet som redovisas under T3. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Projektledare Rasmus Sjöling 

Telefon 0522-69 63 51 
rasmus.sjoling@uddevalla.se 

 

Ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och 

underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 i 

ersättningsförordningen (2010:1122) Lst. 16781-2019 

Sammanfattning 

Projekt Startsträckan. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har inom ramen för 37 § förordning om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122), beviljat Uddevalla kommun 

337 500 kronor för insatsen Startsträckan. Projekt pågår 2019-09-01 - 2020-12-31. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2019-09-25 att utgöra styrgrupp åt 

projektet och att ärendet skall behandlas tre gånger under 2020 (april, sept. och dec.). 

  

Sedan den senaste avrapporteringen i Arbetsmarknads-och-integrationsutskottet så har 

verksamheten varit vilande. Utbrottet av coronavirus (SARS-CoV-2) i kombination med 

deltagarnas ofta mycket svaga hälsoläge har gjort det i praktiken svårt att genomföra de 

veckovisa gruppträffar som projektet tidigare byggt sin verksamhet på. Cirka hälften av 

de platser som funnits tillgängliga för deltagare har använts. Enligt överenskommelse 

med Länsstyrelsen ska verksamheten starta 1 oktober 2020. Det är dock ännu oklart om 

aktiviteten kan återupptas under hösten. Dialog med Länsstyrelsen gällande 

uppstartsdatum kommer ske under september månad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Peter Larsson Rasmus Sjöling 

Kommundirektör Projektledare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2020, september 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning vill informera om tre nya projekt 

som avdelningen driver eller är delaktiga i: 

1. ESF projektet PUMA (personlig utveckling mot arbete) år 2020–2023. Ärende 

2020/536. Utlysning: Öka övergången till arbete och studier för de som står särskilt 

långt ifrån arbetsmarknaden. Beviljats knappt 3 mkr i stöd. Vi sökte förra året (ärende 

2019/575) men fick avslag. Vi har ändrat lite i ansökan och nu beviljats stöd i knappt tre 

år. Handlar i stora drag om stegförflyttning mot arbete för försörjningsstödstagare. 

2. Vi har beviljats medel för strategisk samverkan av Delmos (delegationen mot 

segregation) 576 960 kr. Medlen används i huvudsak till att anställa en Strateg (Linnea 

Lindgren) fram till april 2021 som ska jobba med förankring och implementering av 

Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska uppdrag. 

3. Deltagande i folkhögskolornas EU-projekt ”VI-projektet” (vänder sig till unga 16–24 

år som varken arbetar eller studerar). Den yngre åldersgruppen ingår i ansvaret KAA 

(kommunala aktivitetsansvaret). Syftet med samverkansprojektet är att ha tillgång till 

fler valbara insatser att välja på. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden.  

 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 

äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 

ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 

kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 

omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 

tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 

möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 

och ha ett bra liv. 

 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 

från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 

vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 

metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap. 

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 

presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 

till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 

finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

 

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 

 

Ärendebeskrivning 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 

 

Uppdragets karaktär skiljer sig från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd 

som utgår från vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och 

se över nya metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från 

arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 

 

Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            

(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 

 Hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” 

ska förstås i förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda 

benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 

planen. 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 

planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 

Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 

En agil process omfattade fem workshoptillfällen, där resultatet från en workshop 

utgjorde underlag för nästa, resulterade i de avgränsningar och vägval som gjorts för 

innehållet i planen. 

 

Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad 

som avses, inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och 

tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 

skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet – 

beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan därför få konsekvenser i förankring 

och genomförande av planen (AIU 2020-01-20). 
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Syfte 

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 

2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 

och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 

välfärd. 

 

Resultat 

 Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för 

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 

 Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU 

beslutat och inte föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens 

fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 

utgör viktiga nyckelkomponenter. 

 

Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad – hinder och 

möjligheter för Uddevalla?  

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 

viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 

med översiktsplan (ÖP). Vad är det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare 

en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som inte redan görs? Workshopen tog sin 

utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 

relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget ovan (AIU 2020-02-12). 

 

Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 

 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 

 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 

 

Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

 Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 

övergripande områden:  

(1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla kommun och dess 

invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka jämfördes med vad som 

redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 

som vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(6) 

2020-09-02 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 

o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - 

beskrivs vidare under rubrik 3) 

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 

 

Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas 

skapa kommunal tillväxt och hållbar välfärd blev nästa steg att fördjupa kunskap och 

förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  

(AIU 2020-03-11); 

 

Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 

företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, 

vad är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 

framgångsrika? 

 

Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 

kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

 

Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 

valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

 Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt 

(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är 

beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 

engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

 Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken 

effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?). 

 

Resultat 

 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

 ”I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” 

(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 

utvecklas: Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

 ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel. 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval & strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i 

nutid. Men med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och 

vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 

kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 

kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 2030? Hur möter Uddevalla 

kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 

relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) 

 

Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 

omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

 Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en 

osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 

framtiden? 

 

Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 

långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 

strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 

Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas? 

(AIU 2020-06-03). 

 

Syfte 

 Förslag till remissversion, en bruttoversion, som består av uttryckta politiska 

viljeinriktningar från tidigare workshops,  

kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 

arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  

Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 

i förslaget till remissversion.  

Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 

 

Resultat: 

 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 

 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 

 Beslut om remissförfarande – AIU 2020-09-09 
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HANDLINGSPLAN, - från förankring till remissarbete 

Förslag till genomförande: 

 

Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  

Steg 2. Skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input till handlingsplan för       

Övergripande Plan Välfärd 2030 

Steg3. Remissversion Plan Välfärd bearbetas och uppdrag beskrivs till nämnder och 

definierade aktörer 

Steg 4. Målsättningen är att planen kommer in i budgetdialogen för 2021 så att 

”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

Representant i AIU agerar ambassadör i sin respektive nämnd/styrelse och förvaltning 

genom att bjuda in sig och representant till resp. nämnds-/förvaltnings utvecklingsdagar 

(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  

o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 

o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 

 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 

 Hur väl kommer era nämnder/bolag kunna agera inom de tre strategiska 

målområdena? 

 Planeringsmöte (1 tim.) ”AIU-ambassadör” och tjänsteperson för gemensamt 

upplägg och genomförande av mötet för att koppla innehållet i planen till resp. 

nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 

skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 

 

Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 

nämnd/bolag som processleds av processledare från Hållbar Tillväxt, där 

dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som 

kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar 

över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 

utpekade områden.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och äldre ska 

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 

kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar också 

möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 

för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 

arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man arbetar 

uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär att jobb 

och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger arbetslivet 

tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste fortsätta 

uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta påverkar 

också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 

välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina 

samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 

Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 

att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 

globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 

arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 

2030: 

   

 
 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 

vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 

utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 

bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 

Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 

av privata aktörer.  

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 

att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 

arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  

 

Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  

 

Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 

nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 

förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 

Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 

bransch. Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur 

man erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse 

är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 

egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 

Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 

Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 

att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  

Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 

2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart och hållbar stad 

► Attraktivt företagsklimat 

► Effektiv logistik och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 

kommunen arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. För gemensam 

välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv. 
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4. Genomförande  
 

a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 

välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 

och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 

ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 

kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 

av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 

beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 

många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 

engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 

samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 

tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 

Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 

stärka samverkansförmågan och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar 

hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 

också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 

kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 

som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 

I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 

kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 

Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 

egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 

för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

Handlingsplan: 
Politiska Uppdrag 
antagna i Nämnd, 
Styrelse och KF  
 
(ny varje mandatperiod)  

Uppföljning varje tertial: 
• Uppdrag KS 
• Uppdrag BUN 
• Uppdrag SN 
• Uppdrag KFN 
• Uppdrag SBN 
• Uppdrag Bolag och 
Stiftelser 
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4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden  
 

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 

näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 

attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 

infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 

tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 

välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 
► Smart och hållbar stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 

välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

• Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer 

• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och företagsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen.  

För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-

2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor. 
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4.2 Innovativ – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021-2030: 

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021-2030: 

 

• Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer 
• Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem 
• Tänka stort, testa smått och våga misslyckas. 
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4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

innovativa och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 

bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 

som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 

utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 

möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en positiv 

samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar lokalt för 

att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 

additiv tillverkning (3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en 

ökande elkonsumtion.  

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021-2030:  

• Underlätta företagens omställningsarbete  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 

tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag. 

Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 

målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 

organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 

viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 

kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 

utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 

kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen genom 

antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 

årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 

utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas 

• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-31 Dnr KS 2019/00670 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Remiss: Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har fått uppmaningen att yttra sig om det nya strategiska 

dokumentet Plan Integration 2030. Remissvar ska vara insänt senast 2 oktober 2020. 

Plan Integration är ett uppdrag från kommunfullmäktige. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande och 

beskriva vad kommunen vill med integrationsarbetet fram till 2030. Detta tydliggörs 

genom en gemensam målbild som lyder: Förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Utpekade områden att jobba inom är: 

 Boende och Trygghet 

 Arbete och Studier 

 Demokrati 

 

Under varje område finns tre strategiska ställningstagande för de olika professionerna 

att jobba mot:  

Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet.  

 

Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 

och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-08-31 Dnr KS 2019/00670 

  

 

 

 

Demokratiberedningens ansvarsområde är att bereda ärenden om utveckling och 

samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande 

samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för 

Uddevalla kommuns demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  

Demokratiberedningen anser att plan Integration 2030, bidrar till att förbättra 

demokratiarbetet ytterligare. Demokratiberedningen stöder därför innehållet i planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Plan Integration 2030 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen beslutar 

 

att ställa sig bakom innehållet i plan Integration 2030 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Annette Jonasson, Sebastian Johansson 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Integration 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.               

Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom 

utpekade områden.  

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att 

uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den bilaga som antas 

efter varje politiskt val.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara 

ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. 

Genom att på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål 

bygger vi tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, 

må bra och ha stor framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All 

verksamhet i kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om 

att det är tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 

Genom att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen 

samtidigt sitt ansvar att bidra till de regionala, nationella och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.  

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

3. Syfte och mål 
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering av det 

långsiktiga integrationsarbetet. Genom att peka ut den strategiska viljeriktningen är syftet att 

stödja och vägleda utformningen av de konkreta politiska uppdrag som tas fram av varje 

nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen 

och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer 

och det civila samhället. 

 

I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste även ta hänsyn till 

frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men 

även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med andra ord inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år. Man kan dock ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med 

detta strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet ska 

utvecklas de kommande åren.    

 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas gärna ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit 

till landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att 

”integrera” definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en 

helhet. Vi har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom att arbeta 

för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som 

måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller 

som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar 

varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och 

sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta 

sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.  

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem. 

 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är 

kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central 

och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela 

släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både 

män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, 

detta gäller inte minst pojkar och unga män.6 

 
5 DELMOS - Delegationen mot segregation 
6 Länsstyrelsen Östergötland - Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande och utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska beskriva vad 

det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för samtliga nämnder 

och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin 

egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om 

inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta 

inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en större hälsa. 

 

4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument 

som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen 

ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med Integration, Segregation och 

Hedersrelaterat våld och förtryck. 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje 

nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar 

hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här 

beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  

Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala 

bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.           

(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till 

planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV-IT 

(verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och 

stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut 

görs en summering av insatserna.  
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det 

konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn 

till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i 

kriminalitet utgör därför en påtaglig fara. 

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa 

på jämställda insatser. 

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 

är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 

att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och 

språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga insatser för att 

ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter.  

För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar 

grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas. 

För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett 

förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.  

 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att 

samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin 

arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i 

kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar 

mandatperiodens Strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet 

levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. 

Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

 

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

Styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för 

dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 
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7. Revidering  
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av 

någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras. 
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