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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 08:00 tisdagen den 04 maj 2021  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 Alla ledamöter utom ordförande och justerare rekommenderas starkt att delta på 

distans via teams. Presidiet bör finns i stadshuset. 

 Om man vet med sig att man har dålig uppkoppling ska detta meddelas till 

sekreteraren så att enskilt rum bokas i stadshuset.  

 Verksamhetschef Pia Strömsholm och sekreterare infinner sig fysiskt på plats med 

ordförande i bokat rum. Verksamhetschef är teamsledare så att sekreterare kan 

hantera protokoll.  

 Ordförande hanterar dagordning och tilldelar ordet. 

 Övriga tjänstepersoner sluter upp via teams för sina dragningar 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 
 

 

3.  Politiska uppdrag integration 2021-2022, bilaga till Plan integration 

2030 
Dnr KS 2021/00174  

Annette Jonasson 

(60 min) 

4.  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med idéburen sektor 
Dnr KS 2021/00277  

 

5.  Revidering av handläggningsordning för Idéburna offentliga 

partnerskap, IOP, samt aktuell information om ÖK Idé och IOP 
Dnr KS 2021/00141  

Emelie Eék 

(30 min) 

6.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Kompletteras med handlingar senare 

Dnr KS 2019/00712  

Anders Brunberg 

(30 min) 
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Föredragningslista Föredragande 

7.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021, mått och statistik företagande 
Information lämnas vid sammanträdet 

Dnr KS 2021/00026  

Anders Brunberg 

(30 min) 

8.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021 
Dnr KS 2021/00025  

- Regeringens vårproposition och dess påverkan på utskottets område 

- Sommarlovspraktik 2021 

- Information om månadsstatistik 

 
 

Björn Wärnberg 

Pia Strömsholm 

Annette Jonasson 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Politiska uppdrag integration 2021–2022, bilaga till Plan 

integration 2030 

Sammanfattning 

2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 

strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 

integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 

inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas 

fram, som beskriver hur kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, 

bidrar till att förbättra integrationen genom antagna politiska uppdrag. Den här första 

bilagan gäller för perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna 

uppdrag. Sex uppdrag inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området 

”Arbete och Studier”, samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”.  

Varje delår kommer uppdragen kopplade till Plan Integration 2030 att följas upp i 

VUV-IT (kommunens IT-stöd för styrning och ledning), samt redovisas i respektive 

nämnds delårsredovisning. Uppdragen kommer även att redovisas varje delår i 

uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort. Denna uppdragsbilaga gäller fram tills 

att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026. Kostnader tas med först i nästa 

mandatperiods bilaga.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27 

Uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 §84 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-25 §37 

Beskrivning av uppdrag – Barn och utbildningsnämndens uppdrag integration 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 §47 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-03-18 §137 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-04-07 §77 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Bostadsstiftelsen Uddevallahems politiska uppdrag integration 2021-03-29 

HSBs Stiftelsen Jakobsbergs uppdrag integration 2021-04-16 

Uddevalla Energis uppdrag integration 2021-01-28 

Protokollsutdrag Uddevalla Hamnterminal 2021-04-12 
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Uddevalla Hamnterminals uppdrag integration 2021-03-19 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna uppdragsbilagan Politiska uppdrag integration 2021–2022 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till nämnderna KS, BUN, SN, SBN, KFN, Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, HSBs Stiftelsen Jakobsberg, Uddevalla Energi, Uddevalla Hamnterminal 

 



Uddevalla Energi och plan för integration.   Januari 2020 

 

De tydligaste kopplingarna till planen ser vi finns inom arbetssektorn. I tabellen nedan 

redogörs för några aktiviteter som stödjer kommunens plan 

 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiskt 

uppdraget 

Syfte med 

det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? Mått, 

nyckeltal eller 

önskad effekt? 

(Beskriv 

startläge, samt 

hur ni kommer 

att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

Vi ser att en 

ökad 

mångfald i 

företaget 

berikar oss 

och kan 

utveckla 

företaget 

vidare 

Öka 

mångfalden i 

företaget 

Något mätetal är 

inte satt. I 

samband med 

rekrytering är 

det givetvis 

kompetens som 

avgör, men vi 

värdesätter 

mångfald 

Rekryterande chef - 

  Minst en PRAO 

plats ska 

erbjudas en 

ickesvensk. 

Hänsyn till språk 

och del i 

verksamheten 

tas 

Rekryterande chef - 

Information. 

Att 

informera 

om 

verksamhet 

förenklar 

integration  

Förbättra 

integrationen 

Uddevalla 

Energi har 

engagerat sig 

mot kvinnovåld i 

en kampanj 

Marknadsavdelningen - 

  Vi genomför ett 

stort antal 

studiebesök samt 

besök i skolor 

för att informera 

om vår 

verksamhet  

Marknadsavdelningen - 



  Vi informerar 

med bildmaterial 

om sopsortering 

i grupper där så 

är efterfrågat 

Marknadsavdelningen - 

 

 

 
 



Plan integration 2030      2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 
 

 

Politiska uppdrag 
Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det 
politiska uppdraget 

 

Hur kommer uppdraget att 
följas upp? Mått, nyckeltal 
eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 
hur ni kommer att mäta) 

Ansvarig  Kostnad 

Trygghetsskapande åtgärder 
i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att samtliga projekt i centrum 
och övriga offentliga miljöer ska 
genomsyras med ett 
helhetsperspektiv och ha ett fokus 
på trygghetsskapande åtgärder. 
 

Att öka tryggheten i de 
offentliga miljöerna 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen  

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt för att öka tryggheten 
i de offentliga miljöerna under 
perioden  

Återapportering: eventuella 
avvikelser från planering och vad som 
genomförts under året för öka 
tryggheten i de offentliga miljöerna 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltning arbetar 
kontinuerligt med 
trygghetsskapande åtgärder, bättre 
belysning och upprustning av 
parkmiljöer är bland annat något 
som genomfördes under 2020. 
Genom uppdraget kommer och kan 
arbetet ytterligare synliggöras. 

Avdelningschef 
Tekniska- och 
Planerings-
avdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 

Samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt 
andra intressenter för att 
öka hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet 
 
För att tydliggöra arbetet av 
integrationsfrågan i 

Att tydliggöra 
integrationsfrågan i de 
tidiga processerna inom 
samhällsbyggnadsprocessen 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delar av 
samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde styrs av lagkrav 
kopplat till integration och 
segregation.  
 
I samhällsbyggnadsprocessen är det 
ett lagkrav att under 
detaljplanarbetet hänsyn tas till 
integrationsfrågan genom att 
redogöra för en plans sociala 
konsekvenser. Om det kan antas 

Avdelningschef 
planerings-
avdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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detaljplanarbetet har nämnden och 
dess förvaltning arbetat fram ett 
uppdrag att följa upp i nämndens 
delår- och årsrapportering. 
 
 

medföra betydande konsekvenser 
eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör 
även en social konsekvensanalys 
(SKA) genomföras. 
 
Lagkrav är också att i arbetet med 
en översiktsplan ska 
integrationsfrågorna redogöras på 
ett övergripande sätt. Det kan 
exempelvis vara så att man i arbetet 
närmare undersöker den 
socioekonomiska 
sammansättningen kopplad till 
bebyggelsetyp, täthet och andra 
parametrar som direkt eller indirekt 
påverkar integration och andra 
sociala aspekter.  
 

Samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen 
för att ta emot praktikanter 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
framåt utveckla och samverka med 
Komvux/Astar och 

Syftet är att nämndens 
verksamhetsområden ska 
möjliggöra mottagande av 
fler praktikanter för att på 
långsikt tillsammans få fler 
människor ut i arbete. 
 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

Årsrapportering redogörs siffror för 
hur många praktikplatser 
förvaltningen har kunnat erbjuda 
under året och hur många som lett till 
någon typ av anställning 

Nämnden och dess förvaltning har 
idag ett påbörjat samarbete mellan 
Komvux/Astar, 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
samt vuxenutbildningen på I17 och 
främst är det nämndens operativa 
verksamheter som har ett samarbete 
- måltidsservice, lokalvårdsservice 
samt Gata och park.  

Samtliga 
avdelningschefer 

 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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arbetsmarknadsavdelningen samt 
vuxenutbildningen I17.  
 

 Arbetet kommer genom det 
politiska uppdraget ytterligare 
synliggöras och utvecklas framåt. 

En handledarutbildning har 
genomförts i AMAs regi för att på 
ett bättre sätt kunna handleda och ta 
emot praktikanter 

Arbetet har tills nu bland annat 
genererat genom mottagandet av 
praktikanter att fler utrikesfödda får 
större möjligheter att efter 
praktikperiod övergå till någon typ 
av anställning så som vikariat eller 
timanställning. Genom samarbetet 
med arbetsmarknadsavdelningen 
möjliggörs arbetsträning som i sin 
tur kan leda till att utbildning 
genomförs inom området praktiken 
utförts inom och som senare kan 
resultera i anställning efter 
utbildning. 

 

Arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att segregationen ska minska 

Syftet är att skapa 
samhörighet och få igång 
språkträning. 

 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

Nämnden och dess förvaltning har 
ett pågående arbete, framför allt 
inom Lokalvårdsservice genom ett 
hälsoprojekt som startades 2019. 
Inom Lokalvårdsservice arbetar 
många med utländsk bakgrund som 
behöver träna och utveckla 

Avdelningschefer  Kostnaden är idag 
finansierade genom 
ett kommunprojekt 
som 
samhällsbyggnad 
deltar i. Sker 
förändring framåt i 
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inom utsatta verksamhetsområden 
och yrkesroller.  
 

Årsrapportering redogörs och 
analyseras vad som utförts under året. 

svenskan. Flera arbetar ensamma 
ute på skolor, boenden, byggen och 
kontor där de inte får möjlighet att 
prata så mycket. Genom 
hälsoprojektet med veckovisa 
träningspass skapas samhörighet 
och får igång språkträningen. 

 

finansieringsfrågan, 
kommer kostnaden 
lyftas i budget och 
planeringsprocessen 

Stärka kunskapen inom de 
globala målen i 
förvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
stärka, synliggöra och hitta 
synergier mellan processer och FNs 
globala mål 2030. 

 

 Uppdraget följs upp i delår- och 
årsrapportering 

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt. 

Årsrapportering vad som genomförts 
under året och analysera vilka 
effekterna blir. 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltningen har startat ett 
arbete för att stärka kunskapen och 
öka medvetenheten i förvaltningen 
om de globala målen 2030 samt 
vägledning i hur vi tillsammans kan 
arbeta framåt och finna snabbare 
vägar. 

Samtliga 
avdelningschefer 

Kostnad behandlas 
inom befintlig ram 
och lyft i budget 
och 
planeringsprocess 
vid eventuella 
utökade kostnader. 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 

Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Remiss övergripande Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads 

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

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

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå. 

  

Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 

fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 

gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 

mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 

bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-

03-07 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 

 

Ärendebeskrivning 

Planens strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden är: 

 

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.   
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- 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 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 

 

- Trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska 

präglas av ett helhetsperspektiv 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att samtliga 

projekt i centrum och övriga offentliga miljöer ska genomsyras med ett 

helhetsperspektiv och ha ett fokus på trygghetsskapande åtgärder. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar kontinuerligt med 

trygghetsskapande åtgärder, bättre belysning och upprustning av bland annat 

parkmiljöer är något som genomfördes under 2020. Genom uppdraget kommer och kan 

arbetet ytterligare synliggöras. 

 

 

- Samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra 

intressenter för att öka hänsynstagandet i detaljplanarbetet 

 

För att tydliggöra arbetet av integrationsfrågan i detaljplanarbetet har nämnden och dess 

förvaltning arbetat fram ett uppdrag att följa upp i nämndens delår- och 

årsrapporteringar. 

 

Delar av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde styrs av lagkrav även kopplat 

integration och segregation. I samhällsbyggnadsprocessen är det till exempel ett lagkrav 

att under detaljplanarbetet ska hänsyn tas till integrationsfrågan genom att redogöra för 

en plans sociala konsekvenser. Om det kan antas medföra betydande konsekvenser eller 

att det är svårt att avgöra förutsättningarna och riskerna bör även en social 

konsekvensanalys (SKA) genomföras. 
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Lagkrav är också att i arbetet med en översiktsplan ska integrationsfrågorna redogöras 

på ett övergripande sätt. Det kan exempelvis vara så att man i arbetet närmare 

undersöker den socioekonomiska sammansättningen kopplad till bebyggelsetyp, täthet 

och andra parametrar som direkt eller indirekt påverkar integration och andra sociala 

aspekter.  

 

 

- Samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot 

praktikanter 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt framåt utveckla och 

samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen 

117. Fokus ska vara att nämndens verksamhetsområden ska möjliggöra mottagande av 

fler praktikanter för att på långsikt tillsammans få fler ut i stadigvarande arbete. 

 

Nämnden och dess förvaltning har idag ett påbörjat samarbete mellan Komvux/Astar, 

arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen på I17 och främst nämndens 

operativa verksamheter som måltidsservice, lokalvårdsservice samt gata och park 

verksamhet. Arbetet kommer genom det politiska uppdraget synliggöras och utvecklas 

framåt. 

 

Arbetet har tills nu bland annat genererat genom mottagandet av praktikanter att fler 

utrikesfödda får större möjligheter att efter praktikperiod övergå till någon tp av 

anställning. Genom samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen möjliggörs 

arbetsträning som i sin tur kan leda till att utbildning genomförs inom området som 

senare kan resultera i anställning 

 

 

- Arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att segregationen 

ska minska inom utsatta verksamhetsområden och yrkesroller.  

 

Nämnden och dess förvaltning har ett pågående arbete framför allt inom 

Lokalvårdsservice genom ett hälsoprojekt som startades 2019. Inom Lokalvårdsservice 

arbetar många med utländsk bakgrund som behöver träna och utveckla svenskan. Flera 

arbetar ensamma ute på skolor, boenden, byggen och kontor där de inte får möjlighet att 

prata så mycket. Genom hälsoprojektet med veckovisa träningspass skapas samhörighet 

och får igång språkträningen.  

 

 

- Stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt stärka, synliggöra 

och hitta synergier mellan processer och FNs globala mål 2030. 
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Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltningen har startat ett arbete för att stärka 

kunskapen och öka medvetenheten i förvaltningen om de globala målen 2030 samt 

vägledning i hur vi tillsammans kan arbeta framåt och finna snabbare vägar. 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Malin Witt 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr SBN 2020/00412  

Remiss övergripande Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads 

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

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

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå. 

  

Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 

fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 

gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 

mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 

bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-

03-07 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 

 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2021-03-23 

Henrik Sundström 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-24 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2021-03-24 till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 
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Socialtjänsten 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 

Kort beskrivning av arbete för integration inom Sektionen för barn och unga, 

förebyggande/familjestödsenheten (Sammantaget finns mer arbete inom sektionen 

inom området, detta dokument avser främst Förebyggande enheten).  

Exempel på pågående arbete som kopplas till strategierna i Plan integration 2030: 

Boende och trygghet: 

 Alla ska kunna känna sig trygga, siktar mot nolltolerans av kriminalitet 

Enhetschef (EC) på Förebyggandeenheten är en av representanterna i BRÅ 

(brottsförebyggande rådet) där ovan fråga är en av huvudfrågorna. 

Fältsekreterarna samverkar med KULF, polis, kyrkan, föreningar, vaktbolag m.fl. 

gällande tryggare miljö i centrum samt Dalaberg. 

Fältenhetens uppsökande arbete är riktat till att fånga upp ungdomar som har eller 

riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. 

Förebyggandeenheten är en del i KF:s uppdrag att arbeta för barn och unga på 

Tureborg, vilket kommer verka förebyggande gällande många olika delar där 

kriminalitet är en av dem.  

Tillståndsenheten gör grundliga utredningar vid ansökningar av tillstånd att sälja 

alkohol och tobak i syfte att motverka att kriminella nätverk tar sig in på 

marknaden i Uddevalla eller att bulvanverksamheter (i samma syfte) förekommer. 

Arbete och studier: 

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

 Alla skall ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid skall förkortas 

Förebyggandeenheten ingår i ett utvecklingsprojekt med ett sammanhållet 

föräldraskapsstöd i samverkan med BUN och AMA. Medel från HPR är beviljat 

för detta under 3 år. 

Barn och unga skall få rätt förutsättningar och där är en viktig del att 

kunskapshöja deras föräldrar samt ge verktyg och erbjuda stöd. Ett viktigt fokus 

är språket vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att klara skolan. Flertalet 

verksamheter inom förebyggandeenheten är involverade i detta projekt. 
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Föräldraresursens arbete riktat till föräldrar med invandrarbakgrund är en del av 

ovanstående projekt, men Föräldraresursen arbetar även med andra insatser 

utanför nämnda projekts ramar. Föräldraresursen arbetar även på individnivå och i 

tät samverkan med AMA och föreningarna på Dalaberg. Allt i syfte att ge 

föräldrar stöd i sitt föräldraskap så att barn och unga får möjlighet till en bra start i 

livet. 

Fältarnas och Föräldraresursens samverkansarbete ihop med skolan syftar också 

till ovan nämnda punkter. Ett strukturerat samverkansarbete riktat till familjen där 

Föräldraresursen arbetar med föräldrarna och fältarna med barnet/ungdomen och 

skolan med att rätt stöd och förutsättningar skall finnas i skolan. 

Öppna Förskolan (ÖF) Dalaberg- familjecentral möter familjer i behov av stöd på 

både individ- grupp- och strukturell nivå. Många av familjerna är från andra 

länder och fokus för verksamheten är bl.a. föräldraskapsstöd, etablering, 

integration, vikten av språket, Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). 

Dalabergs ÖF har en SFI grupp i samverkan med vuxenutbildningen. En 

gruppverksamhet som riktar sig till kvinnor som är föräldralediga och som inte 

har rätt till SFI (och som ofta lever isolerade och utan språket) ges möjlighet att 

läsa svenska 1g/v.  

Demokrati: 

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas 

Arbete med medel från Delmos för att kunskapshöja all personal kring frågan. 

Familjestödsenheten har arbetat fram metoder för att arbeta med biståndsbedömda 

insatser riktat till HRVF. Detta arbete kommer fortsätta. 

Fält har gruppverksamhet tillsammans med KULF på Dalabergs fritidsgård 1g/v. 

Gruppen är riktad till flickor boende i området. Barnkonventionen, rätten till ditt 

liv, svenska lagar och regler är inslag som diskuteras. 

Fält har gruppverksamhet gällande HRVF riktad till mellanstadiebarn på 

Hovhultskolan. Både flickor och pojkar. 

Även här kommer ett sammanhållet föräldraskapsstöd in. HRVF diskuteras på 

föräldraträffarna. 

Verksamheter från förebyggande enheten deltar kontinuerligt på mamma- 

pappaträffarna på mötesplats Dalaberg. 
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Fälts arbete riktas till stor del till våra 3 utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, 

Tureborg). Där möter de många familjer från andra länder och HRVF blir en 

naturlig del i arbetet. 

Personalen på ÖF Dalaberg och Kungstorget samt familjeförskolan har hög 

kunskap och HRVF och arbetar förebyggande gällande detta i alla sina öppna 

grupper och även i vissa riktade grupper.  
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck”.  

 

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns strategiska dokument, plan integration 2030 har som målbild att 

förbättra integrationen, genom att minska segregationen och förbygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga strategiska ställningstaganden i plan 

Integration 2030 är: 

 

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. 
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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. 

 

Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt 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. 

 

Socialnämnden föreslås att prioritera två av de nio strategiska ställningstagandena för 

perioden 2021–2022, med två uppdrag knutet till ”Stärka barn och ungas möjligheter till 

en bra start i livet” och ett uppdrag till ”Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck 

ska förebyggas och bekämpas”. 

 

Föreslagna uppdrag beskrivs enligt tabell nedan: 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiska 

uppdraget 

Syfte med det 

politiska 

uppdraget? 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? 

Ansvarig funktion 

och eller/sektion/ 

enhet/avdelning 

Kostnad/inom 

ram eller om 

kostnaden 

kommer att lyftas 

inom ordinarie 

budget och 

planeringsprocess 

Område: 

arbete och 

studier 

Stärka barn och 

ungas möjligheter 

till en bra start i livet 

   

Uppdrag 1: Tidiga samordnade 

insatser, TSI, starta 

och verkställa det 

gemensamma 

uppdraget med tidiga 

samordnande 

insatser tillsammans 

med Bun. 

3-årig plan för 

verksamhetsupp-

följning finns och 

verksamheten 

kommer att redo-

visas enligt antagen 

modell, ev. följe-

forskning kommer 

också att ske 

 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 

Uppdrag 2: Jämlikt föräldrastöd Ett treårigt projekt 

med medel från 

HPR och som 

kommer att följas 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 
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upp enligt antagen 

plan. 

Område: 

demokrati 

 

Hedersrelaterat våld 

och förtryck ska 

förebyggas och 

bekämpas 

   

Uppdrag 3: Säkerställa 

kompetensen kring 

aktuell lagstiftning 

och dess tillämpning 

All personal med 

myndighets-

utövning har fått 

adekvat utbildning 

inom heders-

relaterat våld och 

förtryck  

Socialtjänsten, 

sektionen för barn 

och unga 

Inom beslutad ram 

Beskrivning av uppdrag 1 

Syfte – Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i 

ett tidigt skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya 

arbetssätt som ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga 

uppväxtvillkor skapas. 

 

Mål – Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som 

projektmål. 

Övergripande mål: 

Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 

och unga som blir föremål för insatsen. För att nå det övergripande målet behöver ett 

nytt arbetssätt och en organisation kring detta utvecklas, där socialtjänsten och barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp i ett tidigt 

skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga projektmål är att utveckla 

organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  

 

Projektmål  

1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 

verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och 

för att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 

 

2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 

förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 

 

3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 

tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 

måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och 

en utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i 

verksamheterna). 
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Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 

uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 

organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 

övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som 

effektmål. En plan för uppföljning och utvärdering ska tas fram. Planen kommer utgå 

från förväntat resultat och kommunala effekter på kort och lång sikt.  Framtida 

uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 

Beskrivning uppdrag 2. 

Vid årsskiftet 2020/2021 startades ett 3-årigt förvaltningsövergripande projekt 

finansierat av Hälsopolitiska rådet. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten 

samt Kommunledningskontoret driver tillsammans projektet vars övergripande mål är 

att skapa en förvaltnings-övergripande samsyn kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda 

samt att verka för att utrikesfödda föräldrar upplever en större känsla av delaktighet, 

egenmakt och kontroll över sin och familjens situation. 

 

Projektet har två konkreta projektmål: 

 Implementering av kommunal brobyggarfunktion med syfte att minska 

avståndet mellan kommunala verksamheter och utrikesfödda föräldrar. 

 Skapandet av en ”Röd tråd” av föräldraskapsstöd riktat till barnets olika åldrar 

0–18 år, så att alla utrikesfödda föräldrar i Uddevalla ska ha möjlighet och 

tillgång till föräldrastöd i grupp. 

Beskrivning uppdrag 3 

I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) är socialtjänstens 

myndighetsutövning en central del utifrån att den har som uppgift att ingripa och skydda 

våldsutsatta. Arbetet är till större delen lagstyrt och utifrån nationell kartläggning 

framgår att det är av stor vikt att det säkerställs att verksamheten har en god kunskap om 

aktuell lagstiftning och dess tillämpning i arbetet. För att säkerställa att verksamheten 

har den kompetens som krävs kommer utbildning i HRVF bli en del, tillsammans med 

VIN, våld i nära relation, av det obligatoriska utbildningsprogram som Individ och 

familjeomsorgen har. 

 

Uppföljning sker genom kontroll av genomförd utbildning eller inte. 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 

Ledningsgruppen 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämnden 

 

2021-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr SN 2021/00062  

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ”förbättra integra-

tionen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck”.  

  

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-26 

Socialtjänstens förvaltningsledning 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

 

Skickat 2021-03-29 

Kommunfullmäktige 

Utvecklare Annette Jonasson 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

fördjupad förstudie om förändrad skolstruktur för grundskolan vars syfte är att öka 

likvärdighet mellan skolor i Uddevalla kommun. Förvaltningen föreslår 

att uppdraget om att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet i grundskolan blir ett av 

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till bilagan med politiska uppdrag för år 

2021 - 2022 till plan Integration 2030.  

 

En plan för att skapa en samlad verksamhet för lärlingsutbildning med 

Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola samt Arbetsmarknadsavdelningen i 

Uddevalla kommun har utarbetats, utifrån den statliga satsningen på lärlingsvux och till 

viss del utifrån gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial lärlingsutbildning. Barn- 

och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta 

ett lärlingscentrum enligt ärendebeskrivningen under förutsättning att erforderlig 

finansiering kan säkras, samt att lyfta behov av finansiering för detta lärlingscentrum i 

ordinarie budgetdialog 2022-2024. Förvaltningen föreslår också att detta uppdrag blir 

ett av Barn- och utbildningsnämndens bidrag till plan Integration 2030:s bilaga med 

politiska uppdrag för år 2021–2022.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18, Dnr BUN 2020/00835: 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå politiska uppdrag som kan 

kopplas till Plan Integration 2030  

Brev Plan Integration 2030, 2020-12-16  

Plan integration 2030, 2020-12-09   

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, Dnr BUN 2019/01214: 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12  

Utredning av förändring av grundskolans struktur, 2020-02-10      

Yrkanden 

Niklas Moe (M) för ledamöterna i (M), (C), (L) och (S): Att det efter sista ordet i första 

attsatsen läggs till följande: ”samt att uppdraget; verksamhetsövergripande insatser 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår skall ingå”  

 

Majvor Abdon (UP) för ledamöterna i (UP): Bifall till Niklas Moe (M) med flera 

ändringsyrkande. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 37  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Niklas Moe (M) med 

flera ändringsyrkande mot förslaget i handlingarna och finner att barn och 

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna med Niklas Moe 

(M) med flera ändringsyrkande. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna 

till ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom förändrad skolstruktur samt att 

uppdraget; verksamhetsövergripande insatser gällande språkinsatser med svenska som 

huvudspår skall ingå 

  

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag 

för 2021-2022 

 

att detta uppdrag finansieras inom ram 

  

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett lärlingscentrum som 

ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag för 

2021–2022 

 

att behov av finansiering lyfts i budgetdialogen 2022-2024.  

 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-03-31 

Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-31 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-03-31 

Kvalitetsstrateg  

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola 

Verksamhetschef grundskolan 

Verksamhetschef förskolan  

Kommunstyrelsen  

Utvecklare Arbetsmarknadsavdelningen Annette Jonasson  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå 
politiska uppdrag som kan kopplas till Plan integration 2030 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att ta beslut om att koppla politiska 

uppdrag till det långsiktiga strategiska dokumentet plan Integration 2030. På så sätt 

synliggörs vad nämnden vill göra för att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Beslut om 

detta måste enligt tidplan fattas senast i mars 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vilka 

befintliga eller nya politiska uppdrag som kan kopplas till plan Integration 2030. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Brev Plan Integration 2030 2020-12-16 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag 2021-2022 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 

mars 2021 föreslå befintliga eller nya politiska uppdrag, inom ramen för den 

prioriterade delen av styrkortet, som nämnden kan koppla till plan Integration 2030. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-02-23 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-02-23 

Kvalitetsstrateg  

 



 

 

Styrelseunderlag inför beslut om uppdrag integration 

 

Bakgrund 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument som finns framtaget på uppdrag av 

kommunfullmäktige. 

I enlighet med beslut från kommunen så ska varje nämnd och styrelse för kommunala bolag och 

stiftelser anta egna uppdrag inom integration senast 31 mars 2021. Antagna uppdrag ska därefter 

skickas in till kommunen.  Uppdragen ska tala om hur nämnden, styrelsen eller bolaget kommer att 

arbeta under 2021-2022, för att kunna påverka och bidra till den gemensamma övergripande 

målbilden som lyder: ”Förbättra integration genom att minska och motverka segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck”. 

Kommunala stiftelser och bolag följer upp varje delår i samband med den ordinarie uppföljningen till 
kommunen. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. 
 
 

Förslag till beslut 

För att Uddevalla Hamnterminal ska kunna bidra till den gemensamma målbilden för kommunen så 

föreslås styrelsen för Uddevalla Hamnterminal att godkänna nedanstående uppdrag och plan: 

 

Namn: Uppdrag integration 

Beskrivning och syfte med det politiska uppdraget: Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att alla 

anställda i bolaget, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och delaktiga på 

arbetsplatsen. 

Hur kommer uppdraget att följas upp: Vid olika forum så som t.ex. medarbetarsamtal, 

avdelningsmöten, ledningsmöten och styrelsesammanträde. 

Ansvarig funktion eller avdelning: Varje avdelningschef svarar för sin avdelning. 

 

Uddevalla 2021-03-19 

 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration, revision av tidigare beslut  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som 

nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra 

arbetet med Plan Integration 2030. 

 

Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som 

uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att lyfta 

fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag.  

 

Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga 

bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en 

checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 

 

Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet, 

föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla 

gåvoböcker till nyfödda. 

 

Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och 

tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 

Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen av 

Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion utvärderas. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2020-12-09 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 

2021-03-03 §46 med följande uppdrag:  

 

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 

integration. 

 

Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 

Götalandsregionen. 

 

Erbjuda lovaktiviteter.   

 

Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 

av Hus för kultur. 

 

Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Boende och 

Trygghet 
Ställningstagande: 

Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande offentliga 
miljöer 

Uppdrag 1: Utforma 

checklista för 

remisshantering utifrån 
bl a Plan integration 

Identifiera och bevaka de 

ståndpunkter som kultur 

och fritid intar i 
samhällsbyggnadsproces

sen med bärighet på 

integration. 

Startar VT 2021. 

Sammanställs tertialvis 

via nämndstrategin  
”Kultur och fritid ska 

arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling” 
samt i samband med 

fortsatt remisshantering 

Plangruppen Inom ram 

Område: Arbete och 

Studier 

Ställningstagande:  

Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet 

Uppdrag 2: Gåvobok 

till nyfödda 

Att i samarbete med 

VGR dela ut bokgåva till 

alla nyfödda. Dalabergs 
bibliotek delar bokgåvan 

vid fyramånaderskontroll 

i samarbete med BVC 
och Öppna förskolan. 

Projekt Bokstart kommer 

ske i samarbete med 
BVC och Öppna 

förskolan. 
Biblioteksvisningar och 

information om 

språkutveckling till 
föräldragrupper och 

Pågår 2021/22. 

Utvärderas vid projektets 

slut. 

Avd chef KBU Medel från 

Kulturrådet 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(3) 

2021-03-29 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

kommunledningskontoret 

besök på sagocafé på 

Skogslyckans BVC. 

Dalabergs bibliotek 
kommer att ha särskilda 

sagostunder med sagor 

på lättare svenska för 
Öppna förskolans barn 

för att nå föräldrar och 

barn med annat 
modersmål. 

Gemensamma 

studiedagar med 
personal från 

BVC/MVC.  

Område: Demokrati Ställningstagande:  

Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer. 

Uppdrag 3: Erbjud 

Lovaktiviteter 

Lovaktiviteterna syftar 

till att erbjuda en 
meningsfull och 

avgiftsfri fritid för barn 

och unga på olika platser 
i kommunen. 

Aktiviteterna samordnas 

av olika verksamheter 
inom kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Inför varje lov publiceras 
även ett lovprogram.  

Pågår under 2021. Följs 

upp vid årsbokslut. 

Enhetschefsgrupp

en 

Extra medel från KS 

för aktiviteter under 
sommaren 2021 

Uppdrag 4: Genomför 

medborgardialog med 

unga angående 
utformningen av Hus för 

kultur 

I samband med 

utformningen av 

verksamheten i Hus för 
kultur ska ungas 

önskemål beaktas 

Pågår under 2021, 

Resultatet av dialogen 

inkorporeras i 
verksamhetens 

utformning 

Projektledare Inom ram/tilldelade 

projektmedel 

Uppdrag 5: Utvärdera 
Rampens digitala 

mötesplatsfunktion 

Rampen är en nystartad 
tvärprofessionell 

verksamhet med stort 

fokus på barn och unga i 
kommunen. Rampen har 

utformat nya former för 

kommunikation, såsom 
bokprat via instagram, 

presentationer av 

personal osv. 
Utvärderingen ska ta 

fasta på förmågan att på 

detta sätt nå nya 
målgrupper. 

Start HT 2021 då 
Rampen bedrivits i ett år.  

Avd chef KBU Inom ram 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KFN 2021/00007  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration  

  Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som  

nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra  

arbetet med Plan Integration 2030. 

  

Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som  

uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att  

lyfta fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag.  

  

Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga  

bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en  

checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 

  

Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet,  

föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla  

gåvoböcker till nyfödda. 

  

Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och  

tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 

Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 

av Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion  

utvärderas.  
 

 

  Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2020-12-09  
 

 

  Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 

2021-03-03 §46 med följande uppdrag:  

  

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 

integration. 

  

Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 

Götalandsregionen. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Erbjuda lovaktiviteter.   

  

Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för 

utformningen av Hus för kultur. 

  

Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

  

  
 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2021-04-09 

Annelie Högberg, Ann-Marie Viblom 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-09 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2021-04-13 till 

Kommunledningskontoret 

 



4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

HSB:s Stiftelsen Jakobsberg 

Namn och 

beskrivning av 

det politiskt 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal eller önskad 

effekt? 

(Beskriv startläge, samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram eller om 

kostnaden kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

Målbild; 

Att kunna erbjuda 

våra hyresgäster ett 

bra boende med 

trygghet, trivsel och 

samverkan. 

 

(Område: Boende 

och trygghet) 

Syftet är att öka tryggheten 

ytterligare i och kring våra 

fastigheter. Vi har under 

flera år arbetat med 

trygghetsfrågan. Stiftelsen 

Jakobsberg fortsätter detta 

arbete för att våra boende 

ska känna att de bor tryggt 

och bra. ”En trygg borg i en 

föränderlig värld”.  

Med hjälp av AktivBo utför vi NKI-

undersökningar regelbundet för att 

utvärdera vårt arbete i och runt 

hyresfastigheterna. Vår senaste mätning 

visar ett genomsnittligt index på 78,1% 

avseende trygghet hos våra boende. 

För att åstadkomma ett än högre snitt vill 

vi höja upp de trygghetsområden där 

boende inte känner sig fullt så nöjda, 

lägsta värde 53,3% (högsta värde 91%)  

Vd och ledningsgrupp  Kostnader ligger inom ram avseende 

NKI undersökningen och lyfts för 

eventuella utökade kostnader för 

åtgärder i budget och 

planeringsprocessen 

 

     

     

     

     

 



Barns och utbildningsnämndens uppdrag till plan Integration 2030 

 

 

 

 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 
studier 

Ställningstaganden:  
Alla ska ges möjlighet 

till relevant utbildning 
och egen försörjning.  

Nyanländas 

etableringstid ska 
förkortas 

 

   

Uppdrag: 

Starta ett 
lärlingscentrum, som ett 

samarbete mellan 

Vuxenutbildningen, 
Uddevalla 

gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelnin
gen 

Skapa alternativa 

utbildningsvägar som 
leder till arbete och 

avklarad utbildning, 

bidra till 
kompetensförsörjning i 

Uddevalla kommun med 

omnejd 

Uppdraget kommer att 

följas upp i 
tertialrapporteringar och 

nämnden kommer 

regelbundet att 
informeras.  

Önskad effekt är fler 

personer med avklarad 
utbildning/ examen/ 

yrkesbevis, minskad 

ungdomsarbetslöshet 
samt färre personer som 

uppbär försörjningsstöd.  

Andel elever med 
avklarad utbildning/ 

examen/ yrkesbevis mäts 

genom nyckeltal hos 
Vuxenutbildning och 

gymnasieskola. 

Vuxenutbildninge

n, Barn- och 
utbildningsnämnd

en 

Kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 
planeringsprocess 

inför 2022.  

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 

studier 

Ställningstaganden:  

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

Alla ska ges möjlighet 

till relevant utbildning 

och egen försörjning.  

   

Uppdrag: 

Utreda möjligheterna till 

ökad likvärdighet genom 

förändrad skolstruktur   

Genomföra en fördjupad 
förstudie, som tar ett 

helhetsgrepp kring 

frågan hur en ökad 
likvärdighet mellan 

Uddevallas grundskolor 

kan uppnås.  

Uppdraget kommer att 
följas upp i 

tertialrapporteringar och 

nämnden kommer 
regelbundet att 

informeras.  

Uppdraget förväntas 

mynna ut i en rapport 

med förslag på beslut på 

hur likvärdigheten kan 
öka.  

Startläget är en situation 

där meritmedelvärde, 
behörighetsgrad till 

gymnasiet samt trygghet 

och studiero varierar 
mellan skolenheter och 

generellt sett behöver 

höjas. Detta följs redan 

Förvaltningsledni
ngskontoret, Barn 

och 

utbildningsnämnd
en 

Inom ram 



 

__ 

 

genom politiskt antagna 

mått. 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Arbete och 

studier 

Ställningstaganden:  

Alla ska ges möjlighet 
till relevant utbildning 

och egen försörjning.  

   

Uppdrag: 

Verksamhetsövergripand
e insatser gällande 

språkinsatser med 

svenska som huvudspår 

Ta fram en 

verksamhetsövergripand
e handlingsplan gällande 

språkinsatser med 

svenska som huvudspår 
där målet är att höja 

kunskapsresultaten 

  

Uppdraget kommer att 

följas upp i 
tertialrapporteringar.  

Uppdraget ska mynna ut 

i en handlingsplan som 
nämnden får godkänna.  

Startläget är en situation 

där elever som inte har 
svenska som modersmål 

har svårt att uppnå 

godkända betyg i 
grundskolan och därför 

inte heller blir behöriga 

till gymnasieskolans 
nationella program i 

samma takt som sina 

svenskfödda jämnåriga. 

Förvaltningsledni

ngskontoret samt 
verksamhetschefer 

för förskola, 

grundskola, 
gymnasieskola 

samt 

Vuxenutbildning, 
Barn och 

utbildningsnämnd

en 

Inom ram 



Politiska uppdrag Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2021-03-29 

 
 
  

 

Vänliga hälsningar,  
  
Thomas Aebeloe  
VD 
  
Besöksadress: Norra Drottninggatan 15 Kontor vxl: 0522653500 
Postadress: Box 344, 451 18 Direkt: 0522653550 
E-post: Thomas.Aebeloe@uddevallahem.se   

uddevallahem.se  

 

 

Boende 
& 
Trygghet 

Ett grundläggande behov är 
att Uddevallahem kan erbjuda 
ett tryggt och bra boende. 
Syftet är att mäta hur våra 
kunder upplever trygghet och 
hur vi genom aktiva åtgärder 
kan förbättra vårt index 
avseende  ”trygg i sitt 
bostadsområde” 

Uddevallahem följer varje 
vecka upp den löpande NKI 
via vår enkät som hanteras av 
Origo Group och verktyget 
Livesteps. Målet fram till 
2024 är att 55 % av 
Uddevallahems kunder skall 
ge oss betyg 5 på en skala 1-
5. Ingående balans er idag är 
40%  

Vd & 
ledningsgrupp 

Ingen kostnad. 
Undersökningen ligger inom 
ram för löpande NKI 
undersökning och vår 
verksamhetsutveckling 

mailto:Thomas.Aebeloe@uddevallahem.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevallahem.se%2F&data=04%7C01%7Cannette.jonasson%40uddevalla.se%7C2b771d1213574186b5ea08d8f2a4fb24%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637526137693942829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yt4pc%2Bfvq6aujohlU356WIGE5txpTRaJs2jdvOOraMI%3D&reserved=0
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1. Inledning och gemensam målbild  
2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”.  

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade 

verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser visar hur de kommer att bidra till detta arbete, genom att anta politiska uppdrag 

varje ny mandatperiod. Den här första bilagan gäller för perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 24 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 

inom området ”Boende och Trygghet”, 11 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”. 
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2. Syfte med en uppdragsbilaga varje ny mandatperiod  
Innehållet i det strategiska dokumentet Plan Integration 2030, är antaget i enighet över partigränserna. Detta är en viktig förutsättning för att 

kunna jobba långsiktigt med frågorna. Varje ny politisk majoritet sätter dock sina egna prioriteringar den aktuella mandatperioden. Det är därför 

viktigt att en ny uppdragsbilaga tas fram snarast efter varje val till kommunfullmäktige, för att även spegla viljan i den nya Strategiska planen.  

Den här första bilagan, som antas när det bara är drygt ett år kvar till nästa val, har det primära syftet att synliggöra hela kommunens 

gemensamma arbete för att förbättra integrationen. Genom att låta alla olika professioner ta del av samma gemensamma bild, så kan nya idéer 

födas och ett ännu större förvaltningsövergripande samarbete kan utvecklas.   

Denna uppdragsbilaga gäller fram tills att en ny bilaga är antagen för perioden 2023 – 2026.  

 

3. Uppföljning politiska uppdrag 
Arbetet med de politiska uppdragen redovisas genom antaget styr-och ledningssystem genom IT stödet VUV-IT varje delår. Kommunala 

stiftelser och bolag följer upp varje delår i samband med den ordinarie uppföljningen till kommunen. Vid årsbokslut görs en summering av 

insatserna. Vid behov kallar ansvarigt beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i ämnet. Detta 

för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör 

tjänstepersonerna tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

Frågorna kommer löpande att diskuteras i det förvaltningsövergripande forumet ”SIV”. SIV är en förkortning för Samverkan, Integration, 

Verksamhet. Kommunledningskontoret har det samordnande ansvaret för forumet, som träffas ca fyra-fem ggr/år.  
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4. Antagna politiska uppdrag år 2021–2022 

4.1 Kommunstyrelsen uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal eller önskad 

effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

1: Utökad 

medborgarundersökning 

trygghet 

(Område: Boende och trygghet) 

Genomföra en fördjupad 

medborgarundersökning där medborgarna får 

beskriva vad som behövs för att de ska känna en 

ökad trygghet både i sin närmiljö och i 

kommunen som helhet. Undersökningen ska 

vara väl spridd utifrån geografi, ålder och kön. 

Resultatet ska kunna användas som 

kompletterande underlag vid beslut om insatser. 

Startläge och nulägesbild kommer att 

beskrivas år 2021, med utgångspunkt 

från de inkomna svaren. 

Kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning. 

Statliga projektmedel 

under 2021 (Delmos). 

2: Utvärdera verksamheten 

NIKE 

(Område: Arbete och Studier) 

Säkerställa att detta är ett uppdrag för 

kommunstyrelsen och i så fall uppdatera med ett 

nytt avtal. Ge förslag på fortsatt arbete gällande 

utförande insatser inom KAA (kommunala 

aktivitetsansvaret) för ungdomar 16–20 år. Ge 

förslag på hur denna samverkan med BUN kan 

överföras för en bredare målgrupp för unga över 

20 år. 

Utvärderingen kommer att kunna ge en 

beskrivning över utvecklingen de sista 

åren, gällande målgrupp, behov och 

utfall av insatsen. 

Kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning. 

Inom ram. 

3:  Utreda behovet av en 

samordnande funktion i 

kommunen för mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen, 

samt frågorna hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

(Område: Demokrati) 

Att ta reda på om en samordnande funktion 

skulle underlätta kommunens arbete med att 

uppfylla de lagar och bestämmelser som styr 

kommunens arbete med att upprätthålla 

mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

Här ingår även de brott som begås inom 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utredningen kommer att beskriva hur 

frågorna hanteras idag och sedan ett 

önskat läge, samt vad effekten förväntas 

bli med förändringen. 

Kommunledningskontoret. Inom ram. 
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4.2 Barn och utbildningsnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

4: Starta ett lärlingscentrum, 

som ett  

samarbete mellan  

Vuxenutbildningen,  

Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 

(Område: Arbete och Studier) 

Skapa alternativa utbildningsvägar som leder till 

arbete och avklarad utbildning, bidra till 

kompetensförsörjning i Uddevalla kommun med 

omnejd. 

Önskad effekt är fler personer med 

avklarad utbildning/ examen/ yrkesbevis, 

minskad ungdomsarbetslöshet samt färre 

personer som uppbär försörjningsstöd. 

Andel elever med avklarad utbildning/ 

examen/ yrkesbevis mäts genom nyckeltal 

hos Vuxenutbildning och gymnasieskola. 

Barn och utbildnings 

Vuxenutbildning. 

Kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess inför 

2022. 

5: Utreda möjligheterna till 

ökad likvärdighet genom 

förändrad skolstruktur 

 

(Område: Arbete och Studier) 

Genomföra en fördjupad förstudie, som tar ett 

helhetsgrepp kring frågan hur en ökad 

likvärdighet mellan Uddevallas grundskolor kan 

uppnås. 

Uppdraget förväntas mynna ut i en rapport 

med förslag på beslut på hur 

likvärdigheten kan öka. Startläget är en 

situation där meritmedelvärde, 

behörighetsgrad till gymnasiet samt 

trygghet och studiero varierar mellan 

skolenheter och generellt sett behöver 

höjas. Detta följs redan genom politiskt 

antagna mått. 

Barn och utbildnings 

Förvaltningsledningskontor. 

Inom ram. 

6: Verksamhetsövergripande 

insatser gällande språkinsatser 

med svenska som huvudspår 

 

(Område: Arbete och Studier) 

Ta fram en verksamhetsövergripande 

handlingsplan gällande språkinsatser med 

svenska som huvudspår där målet är att höja 

kunskapsresultaten. 

Uppdraget ska mynna ut i en 

handlingsplan som nämnden får godkänna. 

Startläget är en situation där elever som 

inte har svenska som modersmål har svårt 

att uppnå godkända betyg i grundskolan 

och därför inte heller blir behöriga till 

gymnasieskolans nationella program i 

samma takt som sina svenskfödda 

jämnåriga. 

Barn och utbildnings 

Förvaltningsledningskontor, 

samt verksamhetschefer för 

förskola, grundskola, 

gymnasieskola och 

Vuxenutbildning. 

Inom ram. 
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4.3 Socialnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

7: Utveckla en 

förvaltningsövergripande 

samverkan för unga i riskzon för 

socialt utanförskap. 

(Område: Arbete och Studier) 

Tidiga samordnade insatser, TSI, starta och 

verkställa det gemensamma uppdraget med 

tidiga samordnande insatser tillsammans med 

BUN. 

3-årig plan för verksamhetsuppföljning finns 

och verksamheten kommer att redovisas 

enligt antagen modell, ev. följeforskning 

kommer också att ske. 

Socialtjänsten, 

Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

8: Jämlikt föräldrastöd 

 

(Område. Arbete och Studier) 

Skapa en förvaltningsövergripande samsyn 

kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda, samt 

att verka för att utrikesfödda föräldrar 

upplever en större känsla av delaktighet, 

egenmakt och kontroll över sin och familjens 

situation. 

Ett treårigt projekt med medel från HPR och 

som kommer att följas upp enligt antagen 

plan. 

Socialtjänsten, 

Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

9: Hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 

(Område: Demokrati) 

Säkerställa kompetensen kring aktuell 

lagstiftning och dess tillämpning. 

All personal med myndighetsutövning har 

fått adekvat utbildning inom hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Socialtjänsten, sektionen för 

barn och unga. 

Inom beslutad ram. 

 

 

4.4 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

 

Namn och beskrivning av det 

politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

10: Trygghetsskapande åtgärder 

i centrum och övriga offentliga 

miljöer ska präglas av ett 

helhetsperspektiv.  

(Område: Demokrati) 

 

Att öka tryggheten i de offentliga miljöerna. 

Att arbeta för att samtliga projekt i centrum 

och övriga offentliga miljöer ska genomsyras 

med ett helhetsperspektiv och ha ett fokus på 

trygghetsskapande åtgärder. 

 

Genom att redogöra vilka åtgärder som 

genomförts, vilka åtgärder som planeras 

framåt för att öka tryggheten i de offentliga 

miljöerna under perioden. Återapportering 

av eventuella avvikelser från planering och 

vad som genomförts under året.  

Samhällsbyggnads 

avdelningschef Tekniska- 

och Planeringsavdelningen 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 
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11. Samverka över 

förvaltningsgränser, med 

kommunala bolag samt andra 

intressenter för att öka 

hänsynstagandet till 

integrationsfrågan i 

detaljplanarbetet  

 

(Område: Boende och trygghet) 

Att tydliggöra integrationsfrågan i de tidiga 

processerna inom 

samhällsbyggnadsprocessen. 

I samhällsbyggnadsprocessen är det ett 

lagkrav att under detaljplanarbetet hänsyn 

tas till integrationsfrågan genom att redogöra 

för en plans sociala konsekvenser. Om det 

kan antas medföra betydande konsekvenser 

eller att det är svårt att avgöra 

förutsättningarna och riskerna bör även en 

social konsekvensanalys (SKA) genomföras. 

Samhällsbyggnads 

avdelningschef planerings-

avdelningen. 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 

12. Samverka med 

Komvux/Astar och 

arbetsmarknadsavdelningen för 

att ta emot praktikanter. 

 

(Område: Arbete och Studier) 

 

Syftet är att nämndens verksamhetsområden 

ska möjliggöra mottagande av fler 

praktikanter för att på lång sikt tillsammans få 

fler människor ut i arbete. Uppdraget är att 

fortsatt framåt utveckla och samverka med 

Komvux/Astar och 

arbetsmarknadsavdelningen, samt 

vuxenutbildningen I17. En 

handledarutbildning har genomförts i AMA:s 

regi för att på ett bättre sätt kunna handleda 

och ta emot praktikanter 

Årsrapportering redogörs siffror för hur 

många praktikplatser förvaltningen har 

kunnat erbjuda under året och hur många 

som lett till någon typ av anställning. 

 

 

Samhällsbyggnads samtliga 

avdelningschefer. 

Kostnader kommer 

behandlas inom befintlig 

ram och lyfts för 

eventuella utökade 

kostnader i budget och 

planeringsprocessen. 

13. Arbeta för att bryta 

segregation inom utsatta 

verksamhetsområden.  

 

(Område: Arbete och Studier) 

 

Syftet är att skapa samhörighet och få i gång 

språkträning. Arbeta för att segregationen ska 

minska inom utsatta verksamhetsområden och 

yrkesroller. Inom Lokalvårdsservice arbetar 

många med utländsk bakgrund som behöver 

träna och utvecklas.  

Delårsrapportering redogörs för att bidra till 

det politiska uppdraget. Årsrapportering 

redogörs och analyseras vad som utförts 

under året. 

 

Samhällsbyggnads 

avdelningschefer. 

Kostnaden är idag 

finansierade genom ett 

kommunprojekt som 

samhällsbyggnad deltar i. 

Sker förändring framåt i 

finansieringsfrågan, 

kommer kostnaden lyftas 

i budget och 

planeringsprocessen. 

14. Stärka kunskapen inom de 

globala målen i förvaltningen.  

 

(Område: Demokrati) 

 

Att fortsatt stärka, synliggöra och hitta 

synergier mellan processer och FNs globala 

mål 2030. 

Arbete har startat för att stärka kunskapen och 

öka medvetenheten i förvaltningen om de 

globala målen 2030 samt vägledning i hur vi 

tillsammans kan arbeta framåt och finna 

snabbare vägar. 

Redogöra vilka åtgärder som genomförts, 

vilka åtgärder som planeras framåt. 

Årsrapportering vad som genomförts under 

året och analysera vilka effekterna blir. 

Samhällsbyggnads samtliga 

avdelningschefer. 

Kostnad behandlas inom 

befintlig ram och lyfts i 

budget och 

planeringsprocess vid 

eventuella utökade 

kostnader 
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4.5 Kultur och fritidsnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

15. Utforma checklista för  

remisshantering utifrån  

bla Plan integration 

 

(Område: Boende och 

Trygghet) 

Identifiera och bevaka de ståndpunkter som 

kultur och fritid intar i 

samhällsbyggnadsprocessen med bärighet på 

integration. 

Startar VT 2021. Sammanställs tertialvis via 

nämndstrategin 

”Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling” samt i samband med 

fortsatt remisshantering. 

Kultur och fritids Plangrupp. Inom ram. 

16. Gåvobok till nyfödd 

 

(Område: Arbete och 

Studier) 

Att i samarbete med VGR dela ut bokgåva till  

alla nyfödda. Dalabergs bibliotek delar 

bokgåvan vid fyramånaderskontroll i 

samarbete med BVC och Öppna förskolan. 

Projekt Bokstart kommer ske i samarbete med 

BVC och Öppna förskolan. 

Biblioteksvisningar och  

information om språkutveckling till  

föräldragrupper och besök på sagocafé på  

Skogslyckans BVC. Dalabergs bibliotek 

kommer att ha särskilda sagostunder med 

sagor på lättare svenska för Öppna förskolans 

barn för att nå föräldrar och barn med annat  

modersmål. Gemensamma studiedagar med  

personal från BVC/MVC. 

Pågår 2021/22. Utvärderas vid projektets 

slut. 

Kultur och fritids 

avdelningschef KBU. 

Medel från Kulturrådet. 

17. Erbjud Lovaktiviteter 

 

(Område: Demokrati) 

Lovaktiviteterna syftar till att erbjuda en  

meningsfull och avgiftsfri fritid för barn och 

unga på olika platser i kommunen.  

Aktiviteterna samordnas av olika 

verksamheter  

inom kultur och fritidsförvaltningen. Inför 

varje lov publiceras även ett lovprogram. 

Pågår under 2021. Följs  

upp vid årsbokslut. 

Kultur och fritids 

Enhetschefsgrupp. 

Extra medel från KS  

för aktiviteter under  

sommaren 2021. 

18. Genomför 

medborgardialog med unga 

angående utformningen av 

Hus för kultur. 

(Område: Demokrati) 

I samband med utformningen av 

verksamheten i Hus för kultur ska ungas 

önskemål beaktas. 

Pågår under 2021,  

Resultatet av dialogen inkorporeras i 

verksamheten. 

Kultur och fritids 

projektledare. 

Inom ram/tilldelade 

projektmedel. 
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19. Utvärdera Rampens 

digitala  

Mötesplatsfunktion 

 

(Område: Demokrati) 

Rampen är en nystartad tvärprofessionell  

verksamhet med stort fokus på barn och unga i  

kommunen. Rampen har utformat nya former 

för kommunikation, såsom bokprat via 

instagram, presentationer av personal osv. 

Utvärderingen ska ta fasta på förmågan att på  

detta sätt nå nya målgrupper. 

Start HT 2021 då Rampen bedrivits i ett år. Kultur och fritids 

avdelningschef KBU. 

Inom ram. 

 

 

4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Bostadsstiftelsen 

Uddevallahems uppdrag 

    

20. Erbjuda ett tryggt och 

bra boende. 

 

(Område: Boende och 

trygghet) 

Ett grundläggande behov är att Uddevallahem 

kan erbjuda ett tryggt och bra boende. Syftet 

är att mäta hur våra kunder upplever trygghet 

och hur vi genom aktiva åtgärder kan förbättra 

vårt index avseende ”trygg i sitt 

bostadsområde”. 

Uddevallahem följer varje vecka upp den 

löpande NKI via vår enkät som hanteras av 

Origo Group och verktyget Livesteps. Målet 

fram till 2024 är att 55 % av Uddevallahems 

kunder skall ge oss betyg 5 på en skala 1–5. 

Ingående balans är 2020/21 40%. 

Uddevallahems VD & 

ledningsgrupp. 

Undersökningen ligger 

inom ram för löpande 

NKI undersökning och 

verksamhetsutveckling. 

     

HSB:s Stiftelse 

Jakobsbergs uppdrag 

    

21. Målbild; Att kunna 

erbjuda  

våra hyresgäster ett bra 

boende med trygghet, trivsel 

och samverkan. 

 

(Område: Boende  

och trygghet) 

Syftet är att öka tryggheten ytterligare i och 

kring våra fastigheter. Vi har under flera år 

arbetat med trygghetsfrågan. Stiftelsen 

Jakobsberg fortsätter detta arbete för att våra 

boende ska känna att de bor tryggt och bra. 

”En trygg borg i en föränderlig värld”. 

Med hjälp av AktivBo utför vi NKI 

undersökningar regelbundet för att utvärdera 

vårt arbete i och runt hyresfastigheterna. Vår 

senaste mätning visar ett genomsnittligt 

index på 78,1%  

avseende trygghet hos våra boende. För att 

åstadkomma ett än högre snitt vill vi höja 

upp de trygghetsområden där boende inte 

känner sig fullt så nöjda, lägsta värde 53,3% 

(högsta värde 91%). 

HSB Jakobsbergs VD och 

ledningsgrupp. 

Kostnader ligger inom 

ram avseende NKI 

undersökningen och 

lyfts för  

eventuella utökade 

kostnader för åtgärder i 

budget och  

planeringsprocessen. 
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Namn och beskrivning av 

det politiskt uppdraget 
Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 

Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Uddevalla Energis 

uppdrag 

    

22. Vi ser att en ökad 

mångfald i företaget berikar 

oss och kan utveckla 

företaget vidare. 

(Område: Arbete och 

Studier) 

Öka mångfalden i företaget. 

Minst en PRAO plats ska erbjudas en 

ickesvensk. Hänsyn till språk och del i 

verksamheten tas. 

Något mätetal är inte satt. I samband med 

rekrytering är det givetvis kompetens som 

avgör, men vi värdesätter mångfald. 

Uddevalla Energis 

rekryterande chef. 

 

23. Information. Att 

informera om verksamhet 

förenklar integration. 

 

(Område: Boende och 

trygghet) 

Förbättra integrationen. 

Uddevalla Energi har engagerat sig mot 

kvinnovåld i en kampanj. 

Vi genomför ett stort antal studiebesök samt 

besök i skolor för att informera om vår 

verksamhet. Vi informerar med bildmaterial om 

sopsortering i grupper där så är efterfrågat. 

 Uddevalla Energis 

marknadsavdelning. 

 

     

Uddevalla Hamnterminals 

uppdrag 

    

24. Uppdrag Integration 

 

(Område: Arbete och 

Studier) 

Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att 

alla anställda i bolaget, oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och 

delaktiga på arbetsplatsen. 

Vid olika forum så som till exempel 

medarbetarsamtal,  

avdelningsmöten, ledningsmöten och 

styrelsesammanträde. 

Uddevalla Hamnterminals 

varje avdelningschef svarar 

för sin avdelning. 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse 

med idéburen sektor 

Sammanfattning 

ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som 

antogs av kommunfullmäktige 2017. ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 

kommunen tillsammans med den idéburna sektorn ska arbeta för bättre välfärd, rikare 

fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen har varit ansvarig för ÖK idé och bland annat tillsatt en så kallad 

styrgrupp bestående av arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tidigare uttalat ett behov av att tydligare 

stadfästa kommunstyrelsens ansvar för ÖK idé, dess styrning och samverkansformer. 

Styrgruppen har därför lämnat ett förslag om tillägg i reglementet för kommunstyrelsen 

innebärande att det i kommunstyrelsens styrfunktion ska ingå att leda och samordna 

Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma. 

 

I ett annat ärende finns förslag till kommunstyrelsen att anta bestämmelser som 

tydliggör organisationen kring ÖK idé samt beslutsnivåer och handläggningsordning 

avseende initiativ om idéburna offentliga partnerskap (IOP). I förslaget ingår bl.a. att 

facknämnderna ska ges rätt att besluta då finansiering sker inom nämndens ekonomiska 

ram. Det finns emellertid ett fullmäktigebeslut som anger att kommunstyrelsen ska 

besluta i alla ärendet som innebär ingående av IOP. Ett upphävande av detta beslut är 

därför en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna anta bestämmelserna. Det 

föreslås också att kommunfullmäktige tydliggör kommunstyrelsens mandat att närmare 

reglera beslutsgången kring IOP.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-27. 

Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 § 19. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att göra följande tillägg i reglemente för kommunstyrelsen, sidan 7 § 2: 
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I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bl.a.  

 

- Överenskommelsen mellan kommunen och Idéburen sektor, ÖK Idé och för varje 

mandatperiod utse en politisk styrgrupp för densamma,  

 

att överlåta till kommunstyrelsen att närmare reglera beslutsnivåer och 

handläggningsordning för idéburna offentliga partnerskap (IOP), 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-01-08 § 19 att kommunstyrelsen ska 

besluta i samtliga ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap 

(IOP). 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Författningssamlingen 

Nämnderna BUN, KFN, SN, SBN 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i 

Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun gäller följande 

bestämmelser. 

 

Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare. 

 

Nämndens verksamhetsområde 

 

§ 1 Styr- och ledningsfunktionen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ekonomi och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. 

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

företag som avses i kommunallagen kap 10 § 2-4 och sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i. 

 

 

§ 2 Styrfunktionen 

Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot kommunens vision och den 

gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Styrelsen arbetar kontinuerligt med ständiga 

förbättringar och utveckling av den egna verksamheten. 

 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna bland annat 

 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 

förvaltning handhas på ett effektivt sätt, 

- utvecklingen av den representativa demokratin och former för 

medborgarinflytande, 

- samordning av integrationsarbete och folkhälsoarbete, 

- personalpolitiken, 

- ansvara för kommunens riskhantering, 

- samordna kommunens säkerhetsarbete, 

- ansvara för arbetet med att skapa en trygg och säker kommun, 

- tillse att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige från samtliga 

nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är, 

- ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och 

förvaltningscheferna, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
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gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 

i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 

att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 3 Ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

- -den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas, 

- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 

- miljöledningssystemet EMAS, 

- informationsverksamheten, ansvara för varumärket Uddevalla kommun 

samt övergripande marknadsföring av kommunen, 

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 

- arbetet med att effektivisera administrationen, 

- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa 

 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 

kommunen, 

- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård, 

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 

- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och 

fritidsverksamhet i kommunen, 

- socialtjänsten och omsorgsverksamheten och verka för att mål i berörd 

lagstiftning kan uppfyllas, 

- det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen så att detta bedrivs i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

 

§ 4 Ekonomisk förvaltning 

Kommunen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på betryggande 

säkerhet och tillräckligt god avkastning kan tillgodoses. 

 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer i ”Finanspolicy för Uddevalla 

kommunkoncern”, Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i 

Uddevalla kommun” samt ”Riktlinjer för pensionsåtaganden”. Kommunstyrelsen 

har att tillse att dessa riktlinjer efterlevs. 

 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 

uppgift ingår bland annat att 

 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån 

detta inte ankommer på annan nämnd, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2019/00808  

Ansvar för beslutsfattande i ärenden som innebär ingående av 
idéburna offentliga partnerskap (IOP) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att godkänna en överenskommelse, ÖK Idé, 

med den idéburna sektorn om samverkan för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap. ÖK Idé ska utvärderas och revideras under 2020.  

  

Kommunledningskontoret bedömer att processen kring beredning av och beslut om 

Idéburna offentliga partnerskap (IOP) behöver ges en ökad tydlighet och samordning 

inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd som fattar 

beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i kommunstyrelsens 

arbetsmarknads- och integrationsutskott. 

 

Camilla Olsson (C), Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) 

och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 345 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.   

   

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S), David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i 

handlingarna. 

 

Camilla Olsson (C) och Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Olssons (C) m.fl. yrkande mot Stefan 

Skoglunds (S) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Camilla Olssons 

(C) m.fl. yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts § 19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

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

offentliga partnerskap (IOP).   

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden 

 
Justerat 2020-01-13 av 

Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-01-14 till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, folkhälsostrateg 

Kommunledningskontoret, avdelningen för hållbar tillväxt 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Revidering av handläggningsordning för Idéburna offentliga 

partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

ÖK Idé, är en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och 

idéburen sektor i Uddevalla med syfte att mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta 

för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla. I 

överenskommelsen ÖK Idé gör kommunen ett antal åtaganden. I de föreslagna 

bestämmelserna för styrning av ÖK Idé beskrivs hur kommunstyrelsen för varje 

mandatperiod utser politisk styrgrupp för ÖK Idé. I arbetet omfattas ansvar över att 

kommunens ansvar och åtaganden i överenskommelsen efterlevs. 

 

I juni 2020 antogs en arbetsordning för handläggning av initiativ till IOP i 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Arbetsordningen byggde på en central 

hantering och finansiering av IOP, utifrån en särskild budgetpost för detta. 

Förutsättningarna har förändrats sedan nuvarande handläggningsordning för IOP 

beslutades. Den centrala budgetposten är mindre, samtidigt kvarstår 

kommunfullmäktiges uppdrag till alla nämnder att arbeta för ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal. En annan förändring är att ÖK Idé fått en 

politisk styrgrupp. 2021-03-09 beslutade arbetsmarknads- och integrationsutskottet att 

ge ÖK Idés kommunala arbetsgrupp samt styrgrupp i uppdrag att ta fram förslag på en 

revidering av arbetsordningen för hantering av IOP. 

 

I den reviderade handläggningsordningen hålls kommunstyrelsen fortsatt informerad 

om samtliga IOP:er som kommunen ingår i, men bör endast vara beslutande i de fall 

som rör centrala medel för IOP. I övriga fall föreslås beslut om ingående av IOP kunna 

tas av den nämnd som ska medfinansiera partnerskapet. Styr- och arbetsgrupp samt 

processledare för ÖK Idé finns med för bedömning och stöd i IOP-processen i den 

reviderade handläggningsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-22 

Bestämmelser för ÖK Idé samt handläggningsordning för samverkansformer med 

idéburen sektor  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01.  

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-04-22 Dnr KS 2021/00141 

  

 

 

 

 

att godkänna bestämmelser för styrning av ÖK idé samt handläggningsordning för 

samverkansformer med idéburensektor, inklusive reviderad handläggningsordning för 

idéburna offentliga partnerskap 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

 

Revidering av handläggningsordning för Idéburna offentliga 

partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

I juni 2020 antogs en arbetsordning för handläggning av initiativ kring Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) i arbetsmarknads- och integrationsutskottet. 

Arbetsordningen byggde på att en central hantering av IOP och en central finansiering, 

under 2020 avsattes fem miljoner kronor i budget för IOP.  

 

Förutsättningarna har förändrats sedan arbetsordningen antogs. Den centrala 

budgetposten är mindre, samtidigt kvarstår kommunfullmäktiges uppdrag till alla 

nämnder att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal.  

 

Det finns fortfarande en önskan om att kunna överblicka kommunens IOP:er, 

Kommunstyrelsen bör därför hållas informerad om vilka IOP:er som kommunen ingår i, 

men bör endast vara beslutande i de fall som rör centrala medel för IOP. I övriga fall är 

det angeläget att arbetsordningen skrivs om så att beslut kan tas av den nämnd som ska 

medfinansiera partnerskapet. En annan förändring är att ÖK Idé fått en politisk 

styrgrupp. Nu gällande arbetsordning behöver revideras utifrån rådande förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26. 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att ge ÖK Idés kommunala arbetsgrupp samt styrgrupp i uppdrag att ta fram förslag på 

en revidering av arbetsordningen för hantering av IOP. 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsosamordnare 
 



Bestämmelser för styrning av ÖK Idé samt handläggningsordning för 

samverkansformer med idéburen sektor  
 
Idéburna organisationer av olika slag har länge spelat en viktig roll i välfärden. Många av 

välfärdsstatens institutioner har rötter i verksamheter som en gång utvecklades av föreningar 

eller trossamfund. De idéburna organisationerna har varit föregångare för sådant som idag 

tillhör välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera och möta 

behov som varken offentliga eller kommersiella aktörer förmår fånga upp. Det gör de 

idéburna aktörerna till viktiga innovatörer i välfärden. 
 

ÖK Idé, är en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och 

idéburen sektor i Uddevalla. ÖK Idé består av en gemensam värdegrund med principer och 

ansvar som underlättar samverkan. Syftet med ÖK Idé är att Uddevalla kommun och idéburna 

organisationer i Uddevalla ska mötas och tillsammans framgångsrikt arbeta för stärkt 

demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  

 

För styrning och ledning av överenskommelsen mellan Uddevalla Kommun och idéburen 

sektor, ÖK Idé, utser Kommunstyrelsen för varje mandatperiod en politisk styrgrupp. I arbetet 

omfattas ansvar för överenskommelsens genomförande, upprättande av samverkansavtal kring 

de idéburna organisationernas processledare, ansvariga kontaktpersoner per förvaltning och 

handläggningsordningar för samverkansformer med idéburen sektor.  

 

 

Idéburet offentligt partnerskap 
 

Idéburet offentligt partnerskap är en av flera samverkansformer som omfattas av Uddevalla 

kommun och idéburen sektor i Uddevallas överenskommelse om samverkan samt värdegrund 

för detta, ÖK Idé. Ett idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse om samverkan 

mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. 

 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) saknar idag en rättslig definition. Begreppet 

lanserades 2010 av organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Under 2017 identifierade SKR (då SKL) följande kriterierna som stöd för IOP: 

 

 Partnerskapet IOP är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets organisationer 

(normerat föreningsbidrag)  
 Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en samfinansierad 

insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över tid.  
 Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov  
 Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där 

civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner  
 Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen  
 I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den idéburna organisationen 

ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning  
 I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs i skrift och 

handling som samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation  



 Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam 

uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut  
   
 

Uddevalla kommuns handläggningsordning av idéburna offentliga partnerskap 

 
Hur ett partnerskap arbetas fram kan se olika ut, men centralt är att processen präglas av 

dialog och genomsyras av ÖK Idés värdegrund och principer. Organisationen kring ÖK Idé 

med representation och processeldare från vardera part är viktiga resurser för upprätthållandet 

av mål och värdegrund kopplat till samverkan, och ska bidra med metod- och processtöd 

kring idéburna offentliga partnerskap. 

   
Initiativ  
Initiativtagaren uppmanas att kortfattat beskriva sin idé om samverkan  

- Samhällsutmaning/problem som vi behöver samverka kring   

- Mål med partnerskapet  

- Exempel på innehåll i partnerskapet     

- Målgrupp  

- Tidsperiod     

- Resurser/aktörer som deltar i initiativet till partnerskapet  

   

Hantering av initiativ   

Alla initiativ diarieförs och behandlas inledningsvis gemensamt av kommunens styrgrupp och 

arbetsgrupp för ÖK Idé, initiativet granskas utifrån kriterier för idéburna offentliga 

partnerskap. Om initiativet inte uppfyller kriterierna för ett idéburet offentligt partnerskap kan 

styrgrupp besluta att kommunen inte ska arbeta vidare med initiativet. Motivering och beslut 

dokumenteras och diarieförs och meddelas initiativtagaren.   

 

Uppfyller initiativet kriterierna tilldelas berörd förvaltning ärendet via kommunens styr- och 

arbetsgrupp för ÖK Idé. Förvaltningens representant i ÖK Idés arbetsgrupp ansvarar för 

samordning av ärendet och för vidare process kring innehåll och eventuell skriven 

överenskommelse tillsammans med initiativtagare. Processledarna för ÖK Idé hålls 

informerade och finns med som stöd.    

   

Underlag för överenskommelse   

ÖK Idés värdegrund  

Initiativet  

Organisationsbeskrivning   

Initiativtagarens/initiativtagarnas senast genomförda ekonomiska redovisning  

   

Beslutsordning   

   

Alt. 1, för överenskommelser som kan ske inom berörd nämnds ordinarie budgetram:   
 Beslut tas i berörd nämnd och anmäls som informationsärende till Arbetsmarknads- 

och integrationsutskottet och Kommunstyrelsen. 
Nämndens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, 

Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet. 
   

   



Alt. 2, för överenskommelser där medfinansiering från den centrala budgetposten för IOP är 

aktuell:    
 Berörd förvaltning gör ett ställningstagande kring initiativ om IOP  
 Beredning i arbetsmarknads- och integrationsutskottet   
 Beslut i kommunstyrelsen   

Kommunstyrelsens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, 

Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och kostnadseffektivitet. 
   

  

Ärenden som involverar flera förvaltningar och nämnder  

Kommunens processledare för ÖK Idé utses som samordnare och handläggare för ärenden 

som berör flera förvaltningar och nämnder och för ärenden där finansiering från den centrala 

budgetposten är aktuell. Beslut sker sedan som beskrivet i alt.2.  
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Handläggare 

Administratör Maria Eklund 

Telefon 0522-69 51 06 
maria.eklund@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och Intergrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 

tillfällen i Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet har bildat underlag för ett 

framtaget dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar 

som underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 

Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 

Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  

Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 

2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 

Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 

fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 

omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 

snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 

kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 

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

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 

måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 

konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00712 (2021-04-27) 

Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 

Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version 

KS-protokollet 2020-09-30  

2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga   

2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut  

2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30)   

2019-10-30 Kommunstyrelsen, protokoll    

2020-05-13 Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet, beslut   

2020-06-03 Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet, beslut  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02   

Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Arbetsmarknads- och Intergrationsutskottets protokoll 2020-09-09  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06  

Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09   

Protokollsutdrag BUN 2020-11-17 § 164   

Protokollsutdrag SN 2020-11-18 § 155   

Protokollsutdrag KUF 2020-12-08 § 181  

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet beslutar 

 

att godkänna reviderad Plan Välfärd 2030 för vidare politisk beslutshantering 

att Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta om 

övergripande Plan Välfärd 2030  

 

Ärendebeskrivning 

Planens ramverk var planerad att beslutas under juni månad 2020, vilken flyttades på 

grund av omorganiserad majoritet och därmed nya ledamöter i utskott och styrelser. 

Beslutet blev att sända ut förslaget på remiss och förankringsversionen av planen gick 

därmed ut på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 december 2020. Det innebär att 

den föreslagna arbetsprocessen med handlingsplaner kommer att kunna påbörjas först 

under vårvintern 2021 om och när planen antas i kommunfullmäktige.  
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Följande fyra remissvar har inkommit:  

1) Uddevalla Vatten AB (Beslut 201109):  

”Uddevalla Vatten AB har inget att erinra gällande Övergripande plan Välfärd 2030”   

  

2) Barn och utbildningsnämnden (Beslut 201117):  

”Barn och utbildningsnämnden beslutar  

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den.”   

  

3) Socialnämnden (Beslut 201118):  

”Socialnämnden beslutar   

att ställa sig bakom plan Välfärd 2030,   

att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning,   

samt att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot att säkerställa.  

  

4) Kultur och fritidsnämnden (Beslut 201208):   

”Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.   

 

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen.”  

  

Förankringsversionen av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) har förädlats utifrån 

remissvaren, samtidigt som det politiska önskemålet varit att begränsa innehåll och 

omfattning, vilket har tillgodosetts. I föreliggande uppdaterade Plan Välfärd 2030 

(2021-01-29) har hanteringen av remissvaren skett på följande sätt:  

  

3) Socialnämnden  

I) Skillnaden mellan innovation och uppfinning har förtydligats under rubrik 3.1.   

II) Ordet skapa har bytts ut mot att säkerställa under rubrik 4.3.   

  

4) Kultur och Fritidsnämnden   

I) Beskrivningarna av begreppen välfärd, tillväxt och entreprenörskap har 

vidareutvecklats under rubrik 3.1 så att de innefattar aspekter av social tillväxt (socialt 

entreprenörskap och socialt företagande).   

II) Vad gäller exploateringar kommer detta inte att hanteras i Plan Välfärd 2030. All 

exploatering och etablering, oavsett verksamhetsmark, boende eller andra anläggningar 

föregås av en kvalitetssäkrad process där översiktsplanens riktlinjer prövas mot plan- 

och bygglag och förprövningskriterier innan politiskt beslut.  
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III) Utöver ovanstående har ändringar i planen gjorts utifrån synpunkter i 

tjänsteskrivelsen;   

- Det kommunala välfärdsuppdragets obligatoriska och frivilliga delar har förtydligats 

och ordet oändlig har tagits bort.  

- platsens möjligheter har lagts till beskrivningen av tillväxt under rubrik 3.1 Platsens 

attraktivitet har betonats genom ändringar av orden kopplade till konkurrenskraftig 

under rubrik 3.2. och 4.1 I beskrivningen under rubrik 4.1 har värdefulla natur- och 

kulturresurser lagts till. Koppling till kultur- och fritidsaktiviteter har gjorts i 

beskrivningen av målområde.   

- social tillväxt inryms i strategiska målområden och utpekade satsningar under rubrik 

3.2 bland annat i Fungerande arbetsmarknad och Framtidsinriktad 

kompetensförsörjning. Dessutom har en mening lagts till beskrivningen under 

Omställning till hållbart näringsliv för att stärka den sociala kopplingen; ”Företag och 

organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de 

sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.”  

- kopplingen mellan strategiska målområden och de globala målen har förtydligats 

under rubrik 3. Förtydligat kopplingen mellan handlingsplaner till Plan Välfärd 2030 

och globala hållbarhetsmålens genomförande lokalt under rubrik 3.  

Ordet främst har lagts till den ekonomiska hållbarheten.   

Utöver hanteringen enligt remissvaren ovan, har Plan Välfärd 2030 även förtydligats 

och förädlats ytterligare i några delar av Kommunledningskontoret. Dels utifrån vad 

framkommit i remissvaren, dels genom justering på några få ställen.   

Till exempel har ordet innovativ som ett av tre egenskapsord ändrats till nytänkande. 

Inte minst på grund av önskemål i remissvar om förtydligande av skillnaden mellan 

innovation och uppfinning. Ordet nytänkande innebär att tala mer klarspråk och är 

därmed lättare att kommunicera så att fler kan känna igen sig och bidra till planens 

genomförande. Det bedöms viktigt att ordet kan kännas relevant för alla.  

Det blir också lättare att använda ”att tänka nytt” än att innovera. 
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Handlingsplaneprocessen  
Planens ramverk behöver nu brytas ner i konkreta handlingsplaner i dialog med 

kommunens förvaltningar och bolag.   

Förslag till utvecklingsprocess för handlingsplaner utifrån övergripande Plan 

Välfärd 2030:  
Steg 1. Genomföra en kreativ dialog-workshop med respektive förvaltningsledning och 

eventuellt bolag med syfte att skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input 

till handlingsplan  

Steg 2. Resultaten och förslagen till handlingsplaner utarbetas till en helhet   

Steg 3. Målsättningen är att planen kommer in i planeringsdialogen för 2022 så att 

”momentum” och resurser säkras för genomförande.  

 

 

 

 

 

 

Anders Brunberg 

chef, Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
 



 

1 

 

 

Uddevalla kommuns 

strategiska dokument 

 

Plan Välfärd 2030 
 

Tillsammans utvecklar vi Uddevalla för framtidens välfärd 

 

2021-xx-xx  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx 

 

Innehåll  
 

1. Inledning och bakgrund   3 

2. Omvärldens påverkan   4 

3. Syfte och mål   5 

     3.1 Centrala ord och begrepp i planen   6 

     3.2 Strategiskt identifierade målområden   7 

4. Genomförande   9 

 4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 10 

 4.2 Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 12 

 4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 13 

5. Förankring och kommunikation 14 

6. Uppföljning och utvärdering 14 

7. Revidering 14 

8. Källor och kunskapsbas 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

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.  

 

Plan Välfärd 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.  

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. Detta i 

kombination med en mer behovsorienterad organisation och bredare samverkan med civilsamhälle och 

näringsliv kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen innehåller en tydlig gemensam målbild, med 

strategiskt identifierade målområden och utpekade satsningar kopplade till genomförandet.  

 

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. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter för 

lönsam, smartare och hållbar produktion. 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. Även energiomställning och fossiloberoende skapar 

omställningar i produktionen och förändrade kompetensbehov. 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 välfärdsuppdraget med 

begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen vara nytänkande och 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 främst 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, nytänkande och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och 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.  

 

Det lokala genomförandet av de globala hållbarhetsmålen kan konkretiseras i de handlingsplaner, 

kopplade till Plan Välfärd 2030, som tas fram utifrån aktuella politiska strategier och uppdrag i 

kommunens styr- och ledningssystem (rubrik 4). Uddevalla kommun arbetar med alla FN:s mål, men 

några har starkare koppling till de strategiskt identifierade målområdena i Plan Välfärd 2030:   
 

   

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 
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3.1 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. ”Den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det 

skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 

verka för social omsorg och trygghet.” (Regeringsformen, kap 1, § 2). ”Kommunerna är skyldiga att 

ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. 

Kommunernas obligatoriska uppgifter: Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och 

familjeomsorg), För-, grund- och gymnasieskola, Plan och byggfrågor, Miljö- och hälsoskydd, 

Renhållning och avfallshantering, Vatten och avlopp, Räddningstjänst, Krisberedskap och civilt 

försvar, Biblioteksverksamhet, Bostäder. Frivilliga uppgifter: Fritid och kultur, Energi, Sysselsättning, 

Näringslivsutveckling.” (Sveriges kommuner och regioner, SKR). 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). Tillväxtarbetet kan beskrivas som konsten att hantera sina 

lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid och sätter i stor utsträckning ramarna.  

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. Näringsliv är 

ett sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter som finns inom ett geografiskt 

område, såsom en offentlig eller privat registrerad myndighet, företag eller förening. Platsens 

möjligheter och 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. En kombination av en dynamisk 

arbetsmarknad med efterfrågad kompetens, och ett medvetet strategiskt arbete med arbetslinjen bidrar 

till att öka framgången i kommunalt välfärdsarbete. 

  



 

7 

 

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. Socialt entreprenörskap, eller socialt 

företagande, skapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar som mäter sina resultat i 

samhällsnyttiga mål.  
 

 

Nytänkande och innovation  
 

Nytänkande och förnyelseförmåga krävs för att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och 

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

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än löpande kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. 

Däremot kan innovationer uppstå ur vardagligt och praktiskt förbättringsarbete. Skillnaden mellan 

uppfinning och innovation är att en uppfinning är en bra idé, men blir en innovation först när den 

skapar värde och får spridning. Men innovationen behöver inte starta med en uppfinning, utan den 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.   

 

3.2 Strategiskt identifierade målområden  
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiskt identifierade 

målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och 

ger varandra draghjälp (kugghjulet) för att 

långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systembild strategiskt identifierade målområden 
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Inom varje målområde finns utpekade satsningar som visar VAD kommunen vill uppnå inom 

målområdet. Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021–2030 för att uppnå 

målen. De utpekade satsningarna ska vara vägledande för samtliga nämnder, bolag och stiftelser, när 

de sedan ska besluta om vad de ska prioritera under mandatperioden. Om nya behov uppstår eller 

hinder identifieras för att uppnå målen kan kompletterande politiska uppdrag tas fram.  

 

 
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, hållbar och attraktiv stad 

► Utvecklad infrastruktur och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 

 
Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen 

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

nya utmaningar.  

 

För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer nytänkande 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 möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv 
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4. Genomförande  
 

Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar mandatperiodens 

politik. Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser vid 

varje ny mandatperiod.  

 

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 via en processledare 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. 

 

Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan som visar hur 

nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt identifierat 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. 

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

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

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
Strategiskt 
identifierade 
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, värdefulla natur- och kulturresurser, 

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. Fyra satsningar utpekas för vad som ska 

uppnås för att framtidssäkra välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 

 
► Smart, hållbar och attraktiv 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. Detta kan i sin tur stärka stadens attraktivitet och öppna upp för nya möjligheter, 

utvecklade former och ökad tillgänglighet för t.ex. kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt finns ett 

digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att välfärden ska omfatta alla.  

 
För att utveckla Uddevalla till en smart, hållbar och attraktiv 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 

 

 
► Utvecklad infrastruktur 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 utvecklad infrastruktur 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  

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 
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► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i en 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.  

 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och näringslivsvänlig 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 bidra till en fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat  

ska kommunen 2021–2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

• Säkra industrimark i gynnsamma lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 
► 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 Nytänkande – 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 nytänkande 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 

nytänkande 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. med civilsamhället, 

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. Tre 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 säkerställa 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 säkerställa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021–2030: 

• Säkerställa 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 och organisationer 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 till hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, additiv tillverkning 

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

elkonsumtion. Företag och organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera 

på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.  

 

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

• Underlätta hållbarhetsarbetet för företag och organisationer  

• 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 genomförs med fördel i workshops och kreativa 

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

Då kommunikation, både intern och extern, 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. 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.  

 

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. 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. 

 

Processledaren ska utveckla metoder, processer och strukturer som stöder måluppfyllelsen av Plan 

Välfärd 2030.  

 

 

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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Om bilagan 

I denna bilaga beskrivs utgångspunkter, process och avgränsningar i framtagandet av övergripande 

Plan Välfärd 2030 fram till förslaget gick ut på remiss hösten 2020. Bilagan är ett stöd för att förstå 

strategins logik, innehåll och form liksom den process, omvärldsanalys, kunskapsunderlag och de 

inspel som lett fram till planen. 

För att en övergripande plan ska vara relevant krävs nära dialog och god förankring hela vägen – 

både när den tas fram och när den genomförs. 

1. Politiskt uppdrag att ta fram Plan Välfärd 2030 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2019-06-13  

- Utskrivet anförande av Jonas Sandvall utifrån KS förslag att ta fram Plan Välfärd 2030. 

- 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.  

 

KF 190613 - Välfärd 2030 och Integration 2030 

Punkt 5. Kommunens flerårsplan 2020-2022 Jonas Sandvall KD (1:25-33) – utskrivet anförande 

 

”Vi har ett par extra delar att föredra ifrån Kommunstyrelsen som gäller två strategier som Christer 

presenterade tidigare som vi vill redogöra för. Det är två inriktningspaket, det första är Välfärd 2030 och det 

andra Integration 2030. Vi ska börja med att ta oss igenom Välfärd 2030. 

 

Arbetet med välfärd i kommuner är idag och i snar framtid mycket större uppgift än vad det tidigare har varit 

mycket på grund av de demografiska utmaningarna. Och för att nå en god och hållbar tillväxt och välfärd så 

menar vi att vi behöver titta på de här områdena tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap i ett 

mer samlat paket och vi behöver också bli mycket bättre på kommunal nivå att arbeta i strukturerna kommunal 

nivå, regional nivå och nationell nivå och det här vill vi snäppa upp och bli bättre på i Uddevalla. 

Just två av de områdena vi ser i kommunen som har stora möjligheter till en positiv utveckling och 

effektivisering är just arbetsmarknads- och tillväxtområdet. Arbetslinjen och tillväxtlinjen är idag tätt 

sammanflätade strategiska områden och i vår omvärld idag med den exponentiellt ökande digitaliseringen, 

demografin, makroekonomiska effekter och förskjutningar samt även påverkan av internationell 

handelsutveckling, arbetsmarknadskorridorer, så har arbetsmarknad och tillväxtfrågor vuxit till att faktiskt 

tangera samma grundsyfte nämligen den positiva utvecklingen av samhället genom att människor får rätt 

kompetens för att kunna utföra rätt uppgifter. Samtidigt så skapar dessa utmaningar också stora möjligheter 

idag i att våga tänka nytt och våga tänka om. I dagens utvecklingsläge så är det allt viktigare än någonsin att 

se till att vår kommuns tvärsektoriella och strategiska linje optimeras och effektiviseras på ett så bra sätt som 

möjligt.  

 

Vi ser också en mycket större möjlighet för kommunen att arbeta ut mot näringsliv och företag genom arbetet 

att slussa individer vidare mot morgondagens arbetsmarknad. Vi lanserar därför i vårt arbete inom KS ett 

strategipaket Välfärd 2030 med ett fokus på hur just tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap 

kan samverka bättre för kommunens bästa. Målet är att alla medborgare ska kunna få ta vara på de 

möjligheter de behöver för att just gemensamt kunna utveckla vår kommun och vår omvärld och vårt samhälle 

till en bättre framtid. Det är också genom arbetet med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet 

med att kunna få en väg tillbaka till ett fungerande liv och goda värden som står i fokus för oss. Samtidigt är 

det ju också avgörande att kommunen även stimulerar helhetsperspektivet inom arbetsmarknadsfrågor och de 

branscher som vi i vår kommun kan tjäna att strategiskt satsa på. Entreprenörskap och innovation är då 

viktiga frågor och aspekter och verktyg som starkt påverkar denna helhet.  

KF 190613 AIU 191009 KS 191030
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För innovation det handlar om att tar vara på idéerna och se till att de kan komma fram och entreprenörskapet 

i sin tur tar vara på de här drivna idéerna och för över det till konkreta värden som skapas för andra 

människor. Tänk en kultur i vår kommun där den vanliga anställda inser att han eller hon kanske kan vara en 

intraprenör som kan vara med och positivt utveckla vår verksamhet. Det framtidsläget är en gamechanger.  

Vi ser också en möjlighet av att vi kan växla delar av det som utförs inom verksamheten mot civilsamhället där 

vi har starka krafter ASF:er och IOP kan också växla skattepengar upp mot en mot fyra, och en mot fem, där 

ser vi också en stor potential. Vi ser också att arbetslinjen och arbetsmarknad, det är en så otroligt viktig 

nyckel för utmaningarna vi har inom integration och segregation där genom ett meningsfull bidragande till 

samhället genom arbete och sysselsättning som exempelvis nyanlända snabbare kan lära sig språk, 

värderingar och integreras på ett gott sätt och där vi i samhället också kan möta dem som kommer till oss.  

 

Och vi växlar då över till Integration 2030.  

Vi vet att fler händer behövs i arbetet som ligger framför oss. Kurvan är tydlig i att det kommer vara en stor 

efterfrågan i jobb i bland annat kring att ta hand om de yngre som växer i demografin såväl som de äldre. Så 

vi behöver fler händer, och det har vi alltid gjort. Men vi måste också se till att ta ansvar för en god 

integration och en stark arbetslinje inom detta.  

Vi vill se till att ta hand om de människor som kommer till vår kommun och säkerställa att vi blir ännu bättre 

på en god och en snabbare integration. Det gäller alla individer som sätter sina fötter innanför vår 

kommungräns. Och vi tror också inom integrationen att det finns tre stycken primära områden. Dels så är det 

arbete och utbildning, dels är det boendet och sen så är det den sociala strukturen och det goda livet. Detta 

visar både evidensen och forskning tydligt på, men det gäller då att se på hur vi arbetar strukturellt och 

strategiskt för att dessa områden ska samspela och skapa enklare och snabbare gränssnitt in i samhället.  

I en framtid när allt mindre pengar finns att lägga på integrationen så måste vi våga tänka nytt och se på hur 

vi kan korta ner tiden ifrån anländ till integrationens. Etableringsfasen på två-tre år kan vi arbeta med där 

man oftast lägger de största resurserna nu på  att optimera ännu mer. I gamla system så tänkte man oftast att 

man ska ha ett helt språkpaket innan man matchas mot arbetsmarknaden. Men exempelvis i vår vuxverksamhet 

nu så försöker vi hitta nya modeller där man direkt matchas ut mot arbetsmarknaden och lär sig språken delvis 

på plats någonting som visar sig ha väldigt god effekt och då minskar tiden ifrån anländ till arbete.  

Segregationen är också någonting som påverkar integrationen i mycket hög utsträckning såväl som 

hedersproblematiken, och vårt mål är därför att föra samman dessa tre aspekter i ett strategiskt arbete. Och 

vårt mål är att alla människor i Uddevalla kommun ska kunna agera på de drömmar och talanger de har och 

inte behöva hindras av strukturer som exempelvis inte tillåter en del människor att komma fram. 

Vi har inte alla svar direkt men vi vill ta ett större långsiktigt grepp i att börja söka svar och omsätta det i en 

strategisk handling. Mycket av detta arbete handlar slutgiltigt här om ett samspel mellan hjärta och hjärna. De 

sista åren så har vi i de politiska debatterna oftast fått en stor uppdelning i läger av de som bara förlitar sig på 

det emotionella eller bara förlitar sig på teorin. Vi tror naturligtvis att dessa två läger måste mötas.  

Vilka värden och värderingar är det vi vill bygga vår tillväxt och arbetsmarknad och integration på. Det är det 

slutgiltigt handlar om. Värderingar handlar om vad vi argumenterar för och kultur handlar om vad vi agerar 

på. Så vi vill också lägga till i KF här först Välfärd 2030 där vi samlar områdena arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap, en bättre linje, och även Integration 2030 där vi långsiktigt tittar på 

områdena integration, segregation och hedersproblematiken på ett nytt sätt.  

Tack.” 
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-10-09  

- Beslut  
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
- Beslut  
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2. Process och delaktighet i att ta fram  

    Plan Välfärd 2030 
 

Här beskrivs processen och resultatet från genomförda workshops med AIU under våren 2020. 

 

Som framgår av uppdraget (rubrik 1) saknades tydlighet kring: 

 

• varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030 (behov och syfte) 

 

• vilka effekter förväntas vid ett lyckat 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 avgränsningar 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 integrationsutskottet (AIU) 

januari-juni 2020 genom extra avsatt tid. En agil (rörlig) process med fem workshoptillfällen, där 

resultatet från en workshop utgjorde underlag för nästa, resulterade i avgränsningar och vägval som 

gjorts för innehållet i planen. 

 

Figuren nedan sammanfattar syfte och resultat av respektive workshop. Varje kvadrat symboliserar 

att vi gått ut brett för att förstå ett område, dels genom workshop med AIU, dels genom att undersöka 

vad forskning och beprövad erfarenhet säger om kommunal tillväxt och strategier för välfärd. 

Därefter har kvadraterna smalnat av genom att analysera och kondensera ner resultaten för att lägga 

grunden för nästa steg i processen vilket visas genom illustrationerna mellan kvadraterna. 

 

  

Figur 1 Process och delaktighet i att ta fram övergripande Plan Välfärd 2030  
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Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
 

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar av vad som avses, 

inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och tydliggöra bredden av 

kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

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

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

av planen (AIU 2020-01-22). 

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 

Politisk slutsats i Workshop 1  

Några nyckelord som kom fram på frågan ”Vad behöver kommunen göra för att klara god välfärd 

2030?” har bearbetats och tagits vidare till nästa workshop: 

 

Ytterligare förtydligande av uppdraget gjordes tillsammans med AIU:s presidium under ett 

extramöte 7 februari.    

Locka nya invånare/företag Utbildning God entreprenöriell anda Bättre företagsklimat 

Utveckla pendlingsområden Strategisk samverkan Attraktiv arbetsgivare Lyhördhet mot invånare 

Väx medelstora/små företag Koncerntänkande Kompetensförsörjning Ledarutveckling 

Smart resursutnyttjande Stärk infrastruktur Innovativ förmåga Arbeta strategiskt 

Brukarens behov i centrum Attrahera företag Stimulera idéer till jobb Samverka mot idéburen 

Utveckla arbetssätt/teknik Egen försörjning Livslångt lärande Social inkludering 
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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 (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 till 2030  

• 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 

o 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: 

o ”Modell för kommunal tillväxt”  

(Kommunforskning i Väst, 2012 - beskrivs vidare under rubrik 3)  

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste framtidsfrågan”  

(Ratio, 2017).  

Politisk slutsats i Workshop 2  

Några nyckelord som kom fram på frågorna ”Vad ser ni för hinder för Uddevallas tillväxt idag - 

faktorer som hindrar tillväxt, vad behöver Uddevalla göra till 2030?” och ”Vad ser ni för 

utmaningar på arbetsmarknaden idag - faktorer som bromsar arbetsmarknaden, vad behöver 

Uddevalla göra för att stimulera arbetsmarknaden till 2030?” Dessa har bearbetats och tagits vidare 

till nästa workshop:  

  Hinder  Möjligheter 

Tillgång till utbildad arbetskraft Flexibel modern arbetsmarknad 

Tillgång till mark för etablering Matcha kompetensbehov i samverkan 

Långsiktiga förutsättningar för etablering Utbildningsmöjligheter 

Restider och pendlingsmöjligheter Platsutveckla unika värden 

Infrastrukturen Öka inflyttning 

Svårt gå från ord till handling Markreserver 

Kommunal organisations tröghet Stora företag som kan anställa 

Bristande långsiktighet  Fler folk i arbete 

Intressekonflikter Företagsexpansion och etablering 

Låg utbildningsnivå Positionera oss som möjliggörare 

För mycket ”in-house” ska lösa allt själva Snabbare och enklare processer 

Brister i framtidsorientering Kultur för innovation & entreprenörer 
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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 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar) 

• Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och utvecklas:  

Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012). 

• ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel.  

Politisk slutsats i Workshop 3  

Några nyckelord som kom fram i arbetet med önskat läge som inarbetats i en fiktiv löpsedel ”Dagens 

Samhälle” och tagits vidare till nästa workshop:   

 

 

 

  

Egenförsörjning Bred politisk samsyn Delaktighet och helhetssyn 

Lokal arbetsmarknad Hitta smarta lösningar Bra samarbete med företag 

Hög sysselsättning Internutbildade tjänstemän Kommunen god arbetsgivare 

Höjd medelinkomst Trygg och trivsam plats Blomstrande företagsstad 

Bra att bo Samverka över partigränser  Jobba gemensamt inte i stuprör 

Ny beslutsprocess Företag vågar investera Investera i mark/fastigheter 

Arbetslinjen Jobba gemensamt inte i stuprör Kommun–näringsliv tillsammans 

Samband resultat–nytta Lätt hitta rätt kompetens för företag Samverkan offentligt–näringsliv 

Kommunen möjliggör Engagerad kommun som är ”på tårna” Enkla spår in i kommunen 

Samtala med aktörer Se företag och invånare som tillgångar Låg arbetslöshet 
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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, 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) Denna workshop innehöll en längre presentation som gav input till gruppen inför 

grupparbetet. Utifrån redovisade trendspaningar och omvärldsbevakning fick representanterna i AIU 

med stöd av ”Konsekvensträd” analysera vad som driver trenderna utifrån Uddevallas perspektiv och 

vilka konsekvenser det kan komma att medföra. 

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: 

• Diskussion kring vilken ambitionsnivå i strategiska riktningar kommunen önskar/vågar 

formulera och agera på för att framtidssäkra planen. Utifrån gemensam referensram och 

insikter lades grunden för att säkra långsiktiga framtidsorienterade områden i planen.  

Politisk slutsats i Workshop 4  

Några nyckelord som bearbetats och tagits vidare till det första utkastet av planen och den avslutande 

workshopen:  

Digitala lösningar Förändrade arbetsuppgifter Ändrade konsumtionsmönster 

Omskolning Digitaliserade processer AI i allt från skolor till omsorg 

Digitala plattformar  Locka unga medarbetare Smarta & skräddarsydda lärare 

Platsens attraktion Service när man vill Transparens, invånare-företag-förvaltning 

Olika servicenivåer Alla kan få tillgång till allt Förändrade förutsättningar för företag 

Se över processer Corona - det glokala stärks Alla kan inte ta del av digitaliseringen 

Attraktiv arbetsgivare Leverera mer för pengarna Ge företag/invånare bättre service 

 

  



 

12 

 

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

Tankar kring ett önskat läge för Uddevalla har kommit fram genom tidigare workshops.  

Det fanns då behov av att ställa en rad frågor till forskning och erfarenhet inte minst kring trender, 

utvecklingsmöjligheter och konsekvenser för det kommunala välfärdsuppdraget (4. Källor och 

kunskapsbas). Exempelvis:  

   

• Vad behöver kommunen göra för att driva utvecklingen i önskad riktning?  

• Vad är det som gör att företag lyckas växa och ställa om för hållbar framtid?  

• Vad är det som gör att människor väljer att bosätta sig på en plats – idag och i framtiden? 

• Vilka förväntningar har företagen på en attraktiv och konkurrenskraftig kommun?  

• Vad är det för kompetens som kommer efterfrågas i morgondagens arbetsliv? 

• På vilket sätt bjuder den ökande digitaliseringen både på möjligheter och utmaningar?  

• Hur påverkas arbete, pendling, boende och infrastruktur av digitaliseringen?  

• Vad blir kommunens roll i allt detta?   
 

Vad är det då Plan Välfärd 2030 behöver sätta fokus på som inte redan finns i befintliga strategiska 

och styrande dokument? Utifrån den samlade bild som utkristalliserat sig har planen antagit formen 

av ett långsiktigt framtidsinriktat förnyelsearbete som stöder kommunen som organisation att 

förflytta sig från att vara förvaltningsproffs till att ta rollen som utvecklingsmotor. Det resulterade i 

tre strategiska målområden om utpekade satsningar (AIU 2020-06-03). 

 

Syfte: Att mot bakgrund av resultatet i processen anta tre strategiska målområden i Plan Välfärd 

2030  

Resultat: Föreslagna målområden i planen godkändes: Attraktiv och konkurrenskraftig som 

huvudmål, men för att klara det krävs att kommunen upplevs som Framtidsorienterad och Innovativ 

och som Möjliggörare och Medskapare. Kugghjulet symboliserar hur målområdena stärker varandra. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Politisk slutsats i Workshop 5  

Diskussion fördes kring innehåll som bantades ner och 

bearbetades ytterligare till ett förslag till remissversion 

till nästa AIU.   
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Beslut om remissförfarande  
 

Ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 presenterades (AIU 2020-06-03) 

Syfte: Att ta ställning till remissförfarandet av Plan Välfärd 2030  

 

Resultat: AIU valde att återremittera planen för ”konkretisering av målgruppen 

och anpassning av innehållet efter denna”. 
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3. Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030 

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsuppdraget. Tillväxtarbetet 

kan beskrivas som konsten att hantera sina lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid 

och sätter i stor utsträckning ramarna. 

Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som tagits fram av 

Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). Den bygger på fyra delar: Lokala 

förutsättningar, Vision, Interna resurser & förmågor och Externa resurser & förmågor. 

Tillväxtkraften ligger i att utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen) mellan dessa. 

Genom kugghjulet med dess strategiskt identifierade målområden i Plan Välfärd 2030 stärks 

kommunens tillväxtkraft. Då ökar också möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet.  

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet  

Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra aktörers 

agerande. Deras engagemang blir en avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för 

andra att agera ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med kommunal 

tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig 
  

► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där människor kan leva, arbeta och ha 

     ett bra liv Nytänkande  
 

► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och bidra som katalysator i  

     utvecklingen Möjliggörare 
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MODELLENS DELAR KOPPLADE TILL PLAN VÄLFÄRD 2030 
 

Lokala förutsättningar  
har formats under lång tid och sätter ramar för kommunens handlingsalternativ för framtida 

utveckling. T.ex. geografiskt läge, värdefulla natur- och kulturresurser, historik, storlek, styre, om 

folkmängden ökar eller minskar, karaktär och omfattning av näringsliv och arbetsmarknad samt 

tillgång till kommunikationer och infrastruktur.  

Externa resurser och förmågor  
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på egen hand. Dels påverkas den önskade 

utvecklingen ofta av faktorer utanför kommunens handlingsområde. Dels räcker kommunens egna 

resurser och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra aktörer att engagera sig i åtgärder som 

främjar visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  mobilisera dessa aktörer och samordna 

resurser och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, lokala näringsidkare, stora institutioner och 

företag, myndigheter och nationella politiker. 

Interna resurser och förmågor  
Det är centralt att identifiera vilka interna resurser och förmågor som finns i koncernen Uddevalla 

kommun och som kan användas till åtgärder som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Förutom 

kommunens egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser och kommunalförbund värdefulla 

resurser för välfärdsuppdraget.  

Vision  
för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande 

kommunen. Den syftar till att skapa framtidstro och önskvärd utveckling för såväl invånare och den 

kommunala organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska förmedla kommunen 

som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd och till att uppnå Uddevallas 

vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet. 

SWEET SPOT  
En av den kommunala organisationens främsta uppgift blir att vara en plattform för externa krafter 

och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete handlar då om att utveckla 

kommunens Sweet spot (överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. Det blir därför viktigt att 

välja vilka faktorer, resurser och strategier man ska fokusera på. Plan Välfärd 2030 innebär att 

prioritera och agera för att göra överlappningen så stor och kraftfull som möjligt för att stimulera till 

att utvecklingen går i önskad riktning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KFN 2020/00127  

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

  

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

  

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

  

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

  

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

  

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-12-14 

Annelie Högberg, Gösta Dahlberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2020-12-15 till 

Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

 

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

 

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

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

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

De strategiska målområden som Uddevalla kommun vill bli förknippad med 2030 är 

enligt förslaget konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är i sin 

tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga nämnder, 

bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Begreppet välfärd och dess oändlighet  

Plan Välfärd lyfter återkommande uppfattningen om välfärdsuppdragets oändlighet. 

Enligt nationalencyklopedin refererar begreppet välfärd till befolkningens välmående. 

Traditionellt har välfärden i Sverige innefattat socialförsäkringssystemet och 

välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg.  

 

I regeringsformen definieras och inramas det kommunala välfärdsuppdraget. Där står att 

den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna ”trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa.” Uppdraget är därmed inte oändligt i bemärkelsen 

allomfattande, utan riktar sig till specifika områden av samhällets funktioner.   

Dock är uppdraget oändligt såtillvida att samhället, oavsett utveckling och ekonomisk 

tillväxt, alltid kommer att ha behov av att gemensamt tillse den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd. 

 

I Uddevalla kommuns vision framgår tydligt vad fullmäktige anser vara det 

övergripande välfärdsuppdraget; att alla känner sig välkomna – mångfald och tolerans 

stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv (Liv), 

medborgarna mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och 

sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 

förmågan (Lust) och Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo 

och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av 

Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord (Läge).  

 

Att i en kommungemensam plan för välfärden dels avgränsa välfärdsuppdraget till att i 

stort sett enbart gälla den senare (Läge) och att därtill inte i det sammanhanget lyfta de 

natur- och kulturresurser som redan finns i kommunen, är en smula anmärkningsvärt. 

   

Uddevalla kommuns styrkort har elva övergripande strategier som på olika sätt fångar 

det kommunala välfärdsuppdraget. Tre av dessa är tydligt knutna till nuvarande förslag 
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på Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. Övriga åtta saknar tydlig förankring i 

planen.  

 

Det som Plan Välfärd tar fasta på är de funktioner som leder till kapitalackumulation, 

snarare än fördelningen av befintligt kapital. Den ekonomiska tillväxten är, som planen 

redogör för, ett medel för att skapa en starkare välfärd men ska inte behandlas som ett 

mål i sig. Som allenarådande dokument för den övergripande välfärdsinriktningen kan 

planen uppfattas som alltför begränsad. Risken finns att den förlorar i relevans för de 

verksamheter där grunduppdraget är betydligt vidare än det som planen omfattar.  

 

Plan Välfärd och den fysiska miljön  

Plan Välfärd är tänkt att fungera som underlag till kommunens framtida översiktsplan 

(anges i tjänsteskrivelsen). Denna inriktning skulle av remissinstanserna beaktas. 

 

Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska 

vägleda kommunen i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

I tjänsteskrivelsen lyfts tre övergripande områden:  

 

1. Arbetsmarknadens byggstenar  

2. Platsen Uddevalla kommun och dess invånare  

3. Organisationen Uddevalla kommun  

  

Viktiga aspekter som bör kompletteras i Plan Välfärd utifrån fysisk planering är 

gestaltningsrådets arbete och de ställningstaganden i översiktsplanen samt övergripande 

strategier som rådet utgår ifrån. Detta gäller det förvaltningsgemensamma arbetet med 

profilering av kommunens identitet, skydd av kultur- och naturarv liksom att säkra och 

utveckla de kulturhistoriska miljöerna i kommunen. Gestaltningsrådets arbete refererar 

tydligt till punkt 2 i förslag på Plan Välfärd.  

 

Planen betonar vikten av industrimark i attraktiva lägen (s. 9). Det kan konkurrera med 

såväl attraktiva boendemiljöer som ytor för rekreation och naturmiljöer. Därtill är 

kommunens inställning om tillgång till industrimark noga beskriven i 

samhällsbyggnadsstrategin. Där står att nya verksamhetstomter ska erbjudas genom 

förtätning och utveckling av befintliga industriområden, framförallt på Kuröd och 

Lillesjö.   

 

 

Plan välfärd och social tillväxt  

I Plan välfärd 2030 relateras ett antal globala mål, däribland minskad ojämlikhet, god 

hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla. Social tillväxt definieras som 

målet för den hållbara utvecklingen. Hur de globala målen, liksom de mål som planen 

själv formulerat, är omsatta i strategiska ställningstaganden, framgår inte. Detta 
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perspektiv bör förtydligas, särskilt med avseende på översiktsplanens framträdande 

hållbarhetsprofil, där social hållbarhet definieras ”att vi i samhällsplaneringen utgår från 

och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande människors olika behov för att 

därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, hälsofrämjande och inkluderande samhälle.”1 

  

Kultur och fritidssektorns roll i det kommunala välfärdsuppdraget   

Förslag till Plan Välfärd betonar ekonomisk tillväxt som centralt för välfärdsutveckling. 

Ett sådant ställningstagande innebär att fokus flyttas från andra aspekter såsom till 

exempel att skapa delaktighet och trygga livsmiljöer, befolkningens hälsotillstånd eller 

andra dimensioner av social hållbarhet.   

 

I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft som ska vara 

vägledande för det regionala tillväxtarbetet 2015-2020 står följande:  

 

Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturens 

och föreningslivets betydelse är stor för en hållbar samhällsutveckling vad 

gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur- 

och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet vilket är 

av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga i glesbygd, landsbygd, 

tätorter, städer och storstäder. Därför är det viktigt att i utvecklingen av 

innovativa miljöer och ett breddat näringsliv ta till vara naturmiljöer, 

främja kultur och fritidssektorn samt kulturarvet.  

  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag handlar i stor utsträckning om att säkra utbudet av 

det som ska generera en meningsfull fritid, eller för att referera till visionen -

livskvalitet- för vår befolkning. Kultur och fritid arbetar inom de fyra perspektiven 

Demokrati och yttrandefrihet, Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. 

Perspektiven återspeglas i uppbyggnaden och utformningen av våra fasta institutioner, i 

de mer rörliga verksamheterna och i våra arbetssätt. Perspektiven tillsammans stärker 

kommunens attraktionskraft, ökar befolkningens välmående och stimulerar den 

ekonomiska tillväxten. Dessa aspekter av välfärdens tillväxt bör inkluderas i Plan 

Välfärd.   

 

Viktiga tillväxtsektorer som berör kultur och fritidsnämndens ansvarsområde  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser undersökte 2014, utifrån 

fallstudier, vad som skapar lokal attraktionskraft. Slutsatserna blev att insatser för att 

göra kommunen attraktiv för boende blir allt viktigare för att locka människor till 

bosättning. För en sådan utveckling bör kommunerna, enligt undersökningen, satsa på 

kulturella aktiviteter, möjligheter till fritidsaktiviteter och en attraktiv stadskärna.2     

 

 

                                                      
1 Förslag till Översiktsplan 2021- internremiss s. 10 
2 Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Tillväxtanalys. 
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Kultursektorn  

Att investeringar i den kulturella infrastrukturen sprider sig till privata sektorn och 

skapar tillväxt är vedertaget idag.3 Tillväxtverket har som uppdrag att stärka de näringar 

där potentialen för tillväxt är stor. Verket konstaterar i sin rapport 2015 att kulturella 

och kreativa näringar växter betydligt snabbare än det svenska näringslivet i 

genomsnitt.4 Kultursektorn sysselsätter nästan fem procent av den svenska 

befolkningen. Sysselsättningsutvecklingen inom kulturen har också sedan 1995 gått 

stadigt uppåt.5   

 

Därtill är kulturturism en snabbt växande gren inom turismen.6 Uddevalla erbjuder idag, 

genom bland annat kulturskolans verksamhet, bibliotekens programverksamhet, 

Bohusläns museum, Regionteater Väst, Folkets hus och studieförbund samt 

estetprogrammet på Sinclair, en god bas för den kulturella tillväxten. Men kulturens 

tillgång till ändamålsenliga lokaler har länge varit alltför starkt begränsad. Renovering 

av kulturskolan samt etablering av kulturstråket på Kungsgatan, är ett steg i rätt riktning 

om kommunen vill säkra en god kulturell infrastruktur framöver liksom en attraktiv 

stadskärna.  

 

Socialt företagande och förstärkning av civilsamhället  

Kultur och fritidsnämnden stödjer större evenemang av olika slag, särskilt inom 

idrottslivet. Dessa evenemang drar till sig barn, unga och vuxna från hela Norden och 

bidrar till att sätta Uddevalla på turistkartan. En förutsättning för dessa arrangemang är 

en bred och aktiv lokal idrottsrörelse.    

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer civilsamhället med rådgivning, ekonomiska bidrag 

och lokaler. Samverkan med civilsamhället är väl inarbetat i förvaltningens arbetssätt. 

Genom idéburna offentliga partnerskap kan samverkan breddas och bli mer långsiktig 

men också utvecklas till att inrymma ett visst mått av socialt företagande - ett område 

där kultur och fritidsnämnden ser en stor utvecklingspotential.  

 

Naturturism och ett tillgängligt friluftsliv  

Tillväxtverket har uppmärksammat naturturismen som en viktig framtidsnäring, genom 

att konstatera att naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland 

internationella besökare. Uddevalla har, med den transnationella Kuststigen, 

                                                      
3 https://www.svt.se/kultur/kultur-skapar-tillvaxt . En syn som delas av kulturekonomen Pier Luigi Sacco. 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-

visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv   
4 Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Företagens villkor och verklighet 2014. 

Tillväxtverket. Samt Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Temarapport 2019 
5 SCB påvisat i KREATIV TILLVÄXT? – EN RAPPORT OM KREATIVA NÄRINGAR I POLITIK 

OCH STATISTIK, ITPS A2008:007s. 60 
6 Svensk scenkonst ”kulturens värden och effekter” s. 12 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
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Bohusleden och flertalet andra natursköna platser och områden, goda förutsättningar för 

att dra till sig naturturister.   

 

Genom det pågående arbetet med att ta fram en plan för hållbart friluftsliv, kan 

kommunen förbättra sina möjligheter att inte bara locka fler uddevallabor ut i skog och 

mark, utan också stimulera till hållbar turism och därmed bidra till hållbar tillväxt. 

Vidare bedöms tillgång till rekreationsmiljöer bland annat ha stor betydelse för val av 

framtida lokalisering av industriföretag.7 Av det skälet är det av central betydelse att 

expansion av industrimark inte sker på bekostnad av det tillgängliga friluftslivet.  

  

Kultursektorn, fritidssektorn och naturturismen är inte bara av stor betydelse för vår 

välfärd utan också viktiga tillväxtkällor. Därför är det angeläget att även dessa faktorer 

synliggörs i Uddevalla kommuns Plan Välfärd.   

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 
 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

 

                                                      
7 Tillväxtverket Platsens betydelse för industrin Framtida vägval för kommuner och regioner, rapport 

0314 s 5 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr SN 2020/00207  

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 
plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 

tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 

plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06. 

Bilaga till Förankringsversion gällande Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

övergripande plan Välfärd 2030. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 övergripande plan Välfärd 

2030. 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tillägger i beslutet att det behövs en bättre 

förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning samt att på sidan 12 byta ut 

ordet skapa mot säkerställa. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarn inklusive eget yrkande och 

finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom plan Välfärd 2030, 

  

att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning, 

samt 

 

att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot säkerställa. 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-12-25 

Stefan Skoglund, camilla Josefsson 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 155 

 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-26 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-11-26 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2020-11-06 Dnr SN 2020/00207 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 

plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 

tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 

plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 6 november 2020. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

ställa sig bakom plan Välfärd 2030. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en plan Välfärd 2030 arbetats fram. Planen är nu 

ute på remiss hos berörda nämnder och bolag. 

 

Socialnämnden är en av de nämnder som står inför stora demografiska utmaningar. 

 

Den övergripande planen har som målbild ”Uddevalla – den konkurrenskraftiga, 

innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd”. 

 

Tre strategiska målområden lyfts fram 

 

- Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

- Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

- Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Nämnden ser positivt på att det finns en övergripande riktning för att säkra en bra 

framtida välfärd. Det är bra att målbilden brutits ner i tre strategiska målområden som i 

sin tur är uppdelad i olika delar. 
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Det är av största vikt att plan Välfärd 2030:s målbild och strategiska målområden 

arbetas in i kommunens styrdokument.  

 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 2020/01075  

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 
uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 

Plan Välfärd 2030, 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 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 

inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 

att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2020-11-23 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-23 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2020-11-24 

Kommunstyrelsen  

Planeringschef BoU 
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Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 

Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 

uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 

2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  

 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 

Plan Välfärd 2030, 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 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 

inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 

klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 

befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 

att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 

krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 

rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 

2030 

Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 

Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
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Staffan Lindroos Anna Kern  

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030. Framtagandet av planen sker på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

 

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

 

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

 

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 
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att inriktningen ska vara att plan Välfärd 2030 ska utgöra ett underlag till det pågående 

översiktplanearbetet, 

 

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kommunens berörda nämnder och bolag 

Avd för hållbar tillväxt 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00712  

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 Integrationsutskottet 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. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

  

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

Monica Bang Lindberg (L) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 
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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: 
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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 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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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 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Välfärd 2030.  

 

Avdelningen för Hållbar Tillväxt har i samverkan med kommunstyrelsens 

arbetsmarknads- och integrationsutskott arbetat fram ett förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser.  

 

För att klara ett oändligt uppdrag med ändliga resurser, måste kommunen arbeta för att 

hitta nya innovativa lösningar och arbetssätt för att lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs förmåga till samverkan 

mellan flera aktörer såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut 

och kommuner.  

 

Denna övergripande plan ska stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för välfärd 

2030 (målet) genom ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad (medlen). Planen fokuserar 

alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina samlade 

resurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt välfärdsdokument 

med bred politisk förankring särskilt kopplad till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och välfärdsinnovation.  

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29. 

Plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): återremiss för konkretisering av målgruppen och anpassning av 

innehållet efter denna. 

 

Paula Berger (S), Niklas Moe (M), Cecilia Sandberg (S) och Camilla Johansson (C): 

Biträder Martin Petterssons (SD) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner att 

utskottet antar yrkandet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

  

att återremittera ärendet för konkretisering av målgruppen och anpassning av innehållet 

efter denna.  

 



Tillsammans utvecklar vi Uddevalla
för framtidens välfärd

Plan Välfärd 2030
REMISSVERSION
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Tillsammans för framtidens välfärd
Uddevalla satsar på framtiden och spännande utvecklingsarbeten pågår 
i kommunen. Men det räcker inte. Takten i omställningen måste öka 
fram till 2030. Globalisering och snabba tekniska framsteg skapar både 
utmaningar och fantastiska möjligheter. En samhällsutveckling som på 
många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Corona-
pandemin kräver extrema åtgärder och begränsningar i vårt vardagsliv. 
Utöver påverkan på arbete, hälsa, vård och omsorg tvingas många ta 
ett tekniksprång i sin digitala 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 behöver hänga med i utvecklingen. Det 
ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Samtidigt står Uddevalla och andra kommuner inför 
stora utmaningar då fler unga och äldre ska försörjas. De som kan försörja 
både sig själva och andra behöver bli fler än idag. Även om pengar finns 
utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa i välfärdsyrkena. 
Då gäller det att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens. Det 
ställer krav på kommunen som största arbetsgivare att erbjuda en kreativ 
och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 
människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv. 

Plan Välfärd 2030 innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att klara ett 
oändligt uppdrag med ändliga resurser, måste kommunen arbeta för att 

hitta nya innovativa lösningar och arbetssätt för att lösa både gamla och 
nya utmaningar. För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs förmåga 
till samverkan mellan flera aktörer såsom näringsliv, myndigheter, 
idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. Denna övergripande 
plan ska stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för välfärd 2030 
(målet) genom ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad (medlen). Planen 
fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen 
använder sina samlade resurser effektivt. Tanken bakom planen är ett 
långsiktigt strategiskt välfärdsdokument med bred politisk förankring 
särskilt kopplad till tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 
välfärdsinnovation. Den bidrar till lokalt genomförande av de globala 
målen i Agenda 2030 (se sid 18).

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans 
stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för 
ett gott liv.
Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro 
och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns 
mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.
Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och 
Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva 
läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll 
och fjord.

Vision

Omslagsfoto: Tobias Åberg
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Omvärld i förändring

Vilka förväntningar kommer framtidens invånare att ha?
Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensam-
hushåll i världen. Vi värderar självförverkligande, valfrihet och oberoende 
högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. Tilliten är 
sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är gärna solidariska men 
vill själva välja vad man bidrar till men vet ofta inte hur. För den yngre 
generation som ibland kallas digitala infödingar och världsmedborgare 
(födda runt 2000) är den virtuella och verkliga världen 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 och 
socialt utanförskap för kommunen att möta. Vad gäller trygghet ser yngre 
klimatförändringarna som det absolut största hotet i världen. Moral, 
ordning och reda värdesätts och man är skeptiska mot tomma värdeord 
och löften. Man förväntar sig tydliga, lyhörda ledare som vågar stå för 
något och som visar vägen. 

Våra nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få det dom 
efterfrågar. 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 vidare efter 65 år. De tror 
mer på sig själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig valmöjlighet 
och transparens.

Vi vet inte vad som präglar livet 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, klimat-
förändringar och digitalisering. 



Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv
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 och de nya konkurrenterna kan finnas i 
en helt annan bransch. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, 
producerar, konsumerar och sedan slänger, är inte designad för att vara 
resurseffektiv. Nya affärsmodeller som baseras på cirkulär ekonomi och 
hållbar produktion, där avfall ses som en 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, vilket gör att arbetstillfällen går från enklare tillverkningsjobb 
till allt mer kvalificerade. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till 
kvalificerad arbetskraft blir därmed viktig för företag. Den så kallade 
gigekonomin ökar, där man arbetar uppdragsbaserat istället för en 
traditionell anställning. Det framtida arbetslivet innebär att jobb och 
plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som 
förlänger arbetslivet tillsammans med migration och teknologisk utveck-
ling bidrar till att de flesta måste fortsätta uppgradera och anpassa 
kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbar. Här behövs 
bredd och spets på alla utbildningsnivåer.

5

Digitalt först och händer där det behövs
Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhällsbyggande 
som till minskad klimat- och miljöpåverkan. Data anses vara den nya oljan 
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. 
Som medborgare anses det vara en rättighet att ha full insyn i all data som 
samlas om en. Många välfärdstjänster kommer att göras digitala och allt 
som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför blir tillgång till 
digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, räls, el och vatten. 
Digitalisering och automatisering erbjuder många nya möjligheter men 
innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. De förändrar 
också behov och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör 
vad, med vem, när och hur. 
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Tre strategiska målområden 

Konkurrenskraftig
Företag och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling 
och tillväxt i kommunen. Att de väljer Uddevalla kommun 
möjliggör ett livskraftigt samhälle där människor kan 
leva, arbeta och ha ett bra liv. Ett utmärkt läge vid havet 
med 27 mils kustlinje mellan viktiga storstäder. Hav, 
fjord, fjäll och landsbygd ger attraktiv boendemiljö och 
rikt naturliv. Ett myllrande lokalt kultur- och föreningsliv 
ger goda möjligheter till omväxlande fritid. För att vara 
attraktiv behöver kommunen också kunna erbjuda boende 
och välfärdstjänster av god kvalitet. Fler framgångsrika 
företag och organisationer innebär fler sysselsatta och  
intäkter som finansierar välfärd som utbildning, vård och 
omsorg. Det skapar förutsättningar för aktiva människor, 
varierat kulturutbud och god livsmiljö. Det attraherar i sin 
tur människor att arbeta, bosätta sig och driva företag. I 
Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt 
läge, ökande befolkning och diversifierat näringsliv 
med växande antal företag. Men för att klara välfärds-
uppdraget måste kommunen stärka sin attraktivitet 
och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta 
framåtriktat med etablering, infrastruktur, sysselsättning 
och företagsutveckling. 

Innovativ
Komplexa välfärdsutmaningar kräver innova-
tiva lösningar och nya arbetssätt. Det löser 
man inte i stuprör utan det kräver samverkan 
över gränser. Utgångspunkten för utveckling 
är behoven hos invånare, användare/brukare, 
företag och organisationer. Det som skapar 
värde för dem vi är till för helt enkelt. Det kan 
kommunen göra genom att utmana egna 
processer för att minska hinder, förenkla, 
öka tillgänglighet och flexibilitet. Genom 
omvärldsbevakning kan man dra nytta av 
andras erfarenheter och innovativa lösningar. 
Framtidsorienterat ledarskap 
och tillåtande förändrings-
kultur är avgörande i detta 
utvecklingsarbete och 
digitalisering ett 
viktigt verktyg för 
att lyckas med 
omställningen. 

Möjliggörare
Ingen kan lösa allt detta ensam. Nyckeln 
till framgång är istället vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om 
till hållbart samhälle. Det ska vara enkelt för 
invånare, företag och andra aktörer att bidra 
till Uddevallas utveckling. För att klara det 
måste kommunen stärka sin roll som möjlig-
görare och sin förmåga att göra saker till-
sammans med andra – att vara en medspelare. 
Det gäller t.ex. samarbete med idéburen sektor. 
När vi tar vara på människors engagemang 
och förmågor i välfärdsfrågor kan 1 + 1 bli 3 
genom delaktighet och sam-skapande. Det 
betyder fler som arbetar för välfärden. Vi kan 
också främja gemensamt utvecklingsarbete 
mellan företag, lärosäten, forskningsinstitut 
och regionala finansiärer för att underlätta 
företagens och kommunens hållbarhets- och 
digitaliseringsarbete. Tillsammans kan vi ta till- 
vara Uddevallas förutsättningar och möjlig-
heter för att bidra till Uddevallas vision – 
Hjärtat i Bohuslän Liv, lust, läge ger livs- 
kvalitet. Det kan i sin tur stärkas upp genom 
samverkan och erfarenhetsutbyte med andra.

Plan Välfärd utgår från tre strategiska målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030. Utpekade satsningar visar vad kommunen vill 
uppnå inom varje målområde. Därefter konkretiseras vad kommunen behöver göra 2020-2030 för att uppnå målen. Hur det ska göras konkretiseras ytterligare i 
kommande handlingsplaner. Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet).

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ
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Uddevalla Kommuns Plan Välfärd 2030 - Sammanfattning  

KONKURRENSKRAFTIG
Smart och hållbar stad
Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer

Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad

Attraktivt företagsklimat
Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess

Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet

Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet

Effektiv logistik och hållbara transporter
Utveckla och förbättra infrastruktur inom regionen och mellan regioner

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

Prioritera och säkra logistiska förutsättningar till och från lokala industriområden

Fungerande Arbetsmarknad
Stärka småföretagen

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
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 

INNOVATIV
Arbetssätt som skapar värde utifrån behov
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
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 
Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer

Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem

Tänka stort, testa smått och våga misslyckas

MÖJLIGGÖRARE
Strukturer som förenklar samarbeten
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 
Skapa kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan

Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell för samverkan

Omställning till hållbart näringsliv 
Underlätta företagens omställningsarbete

Erbjuda stödfunktioner för näringslivsutveckling
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Konkurrenskraftig  
För att bibehålla god välfärd måste Uddevalla stå sig i konkurrensen om 
företag, kompetenser och arbetskraft. Det gör vi genom att vara följsamma 
med omvärlden och utvecklas till en smart och hållbar stad. Uddevalla är 
en attraktiv och konkurrenskraftig kommun med ambitiösa framtidsplaner. 
Men vi kan bli bättre och våga spänna bågen ännu högre. För att möta 
förväntningar från framtidens globala invånare måste Uddevalla fortsätta 
utvecklas som attraktiv och konkurrenskraftig plats att leva, bo och verka 
i. Företagsklimat och varumärke behöver stärkas. Bara en femtedel av 
svenskarnas anledning att flytta är nytt arbete. Istället är det en bättre 
plats, bostad och framtid. Förutom livsfas och livsstil är grönområden, 
trygghet, fritid och kultur viktiga delar. 

Mer än hälften av Skandinaviens industriella kapacitet finns inom 40 
mil från kommunen. Uddevalla är en självklar tillväxtmotor och del av 
Sveriges näst största storstadsregion i den dynamiska korridoren mellan 
Oslo och Öresund med 8 miljoner människor. Det ger närhet till kvalificerad 
spetskompetens och internationellt ledande forskningsmiljöer. Spets, 
i betydelsen en hög koncentration av människor, kunskap och andra 
resurser drar till sig fler företag, människor och medel. Företagsamheten 
är stor med många små och medelstora företag som utvecklas, nya 
kommer till varje år. Det ska vara enkelt att transportera varor och tjänster 
och att pendla in och ut. Infrastruktur som asfalt, räls, energi, vatten och 
fiberoptik utgör grundförutsättningarna. Genom staden går E6:an och 
här finns djuphamn med internationell hamnterminal, järnväg och närhet 
till flygplatser. Infrastrukturen måste dock utvecklas ytterligare för att 
möta behoven. Bra uppkoppling mot omvärlden ger nya impulser och 
människor med nya idéer. 

Hållbarhet och miljöfrågor är prioriterade och kommunen ligger väl till 
nationellt.

Det finns flera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad med en 
balans mellan flexibilitet och trygghet. Tillgång till kompetens är sannolikt 
den viktigaste framtidsfrågan och största tillväxthindret är kompetensbrist 
och matchningsproblem. Det finns också en stor arbetskraftspotential 
som behöver tas tillvara. Företag och arbetsliv förändras men också 
hur vi vill arbeta. Automatiseringen tar över allt fler jobb samtidigt 
som nya skapas. Arbetsfördelningen mellan människa och maskin är en 
del av en omfattande strukturomvandling med betydande påverkan på 
både utbildningssystem och arbetsmarknad. Framtidens arbete är inte 
en fråga om människa eller AI (Artificiell Intelligens) utan människa 
och AI. Det samlade kompetensbehovet de närmaste tio åren kommer 
med stor sannolikhet att betona tre olika typer av kompetens: teknisk 
specialistkompetens, möjliggörande kompetenser och kompletterande 
icke tekniska kompetenser. Med gigekonomi och digitalisering är 
jobb och plats frikopplade från varandra. Framtidsinriktad och hållbar 
kompetensförsörjning krävs så att kommuner, företag och organisationer 
klarar omställningen. Det är avgörande för näringslivets innovationsförmåga 
och utvecklingskraft att samhällets kompetensbrist kan lösas. Det gäller 
även individers försörjning, hälsa och välbefinnande. Fullföljda studier och 
högre utbildningsnivå stärker möjligheterna att komma in 
och stanna på arbetsmarknaden. Därmed kan fler bidra 
både till sin egen försörjning och till att bibehålla välfärden.

Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att 
nå målet att Uddevalla upplevs som Konkurrenskraftig 
2030. 

Fem utpekade satsningar 2020-2030:
• Smart och hållbar stad
• Attraktivt företagsklimat
• Effektiv logistik och hållbara transporter
• Fungerande Arbetsmarknad
• Framtidsinriktad kompetensförsörjning

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ
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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. 

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig 
förutsättning för att hantera samhällsutmaningar 
som ökad urbanisering, klimatförändringar och 
globalisering. För att dra nytta av erfarenheter från 
andra som kommit länge i denna datadrivna ut-
veckling behöver samarbeten utvecklas med 
arenor för smarta och hållbara städer. 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. 

Attraktivt företagsklimat 
Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrens-
kraftig och företagsvänlig kommun för att före-
tag och organisationer ska välja att driva och 
utveckla sina verksamheter här. Forskning visar 
att bland annat närhet till andra företag, kapital 
och marktillgång kan avgöra lokaliseringen.

Ambitionen är att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar att starta, etablera, driva och expandera 
företag oavsett storlek och bransch. Företagen 
behöver å andra sidan tänka och agera hållbart 
ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv 
så att t.ex. kommunens miljömål kan nås. 
Initiativ och socialt engagemang hos företagare/
entreprenörer som vill bidra till att utveckla 
välfärden ska uppmuntras.  

Effektiv logistik och hållbara transporter 
Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktig- 
aste verksamhet kommunen kan påverka för att 
förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och 
förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 
arbetsmarknad. 

Det gäller även att ta höjd för teknikutveckling 
som t.ex. självkörande fordon, drönarleveranser 
och höghastighetståg. Verksamheter kommunen 
själv kan besluta om är t.ex. vatten- och avlopp, 
gator, mark- och planberedskap och tillgång till 
lokaler. Sådant kommunen delvis kan påverka 
är t.ex. bredband, vägar och järnvägar.

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

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

► 

► 
 
► 

►

För att skapa goda förutsättningar för ett 
attraktivt företagsklimat behöver kommunen 
2020-2030: 

Utveckla och förbättra infrastruktur 
inom regionen och mellan regioner
Investera i infrastruktur för snabba och 
effektiva transporter av människor och 
gods
Prioritera och säkra logistiska 
förutsättningar till och från lokala 
industriområden 

►  

► 
 

►

För att skapa effektiv logistik och hållbara 
transporter behöver kommunen 2020-2030:

Etablera samverkansstrukturer som stöder 
utveckling mot smart och hållbar stad
Söka samarbeten, finansiering och 
kunskap inriktade på smarta och 
hållbara städer 
Motverka digitalt utanförskap

►  

► 
 

►

För att göra Uddevalla till en smart och 
hållbar stad behöver kommunen 2020-2030:
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Fungerande arbetsmarknad
De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas 
skatteintäkter. Många arbetsgivare har svårt att få tag på personal samtidigt 
som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Den kompetens som finns 
tillgänglig stämmer inte 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. 
Bostadsförsörjning med varierande upplåtelse- och boendeformer är 
en förutsättning för att klara en fungerande arbetsmarknad. I den allt 
större arbetsmarknadsregionen finns goda pendlingsmöjligheter men 
tidsåtgången kan förkortas betydligt. Samtidigt möjliggör digitaliseringen 
distansarbete oberoende av tid och rum så att Uddevallaborna kan få sin 
försörjning på andra håll utan att förflytta sig fysiskt. Den s.k. gigekonomin 
ökar, där man arbetar uppdragsbaserat istället för att ha en traditionell 
anställning. Kommunen är största arbetsgivare i Uddevalla, en av de 
största i regionen, som erbjuder arbetstillfällen inom en mängd olika 
yrkesgrupper och kompetensområden. Därför kan kommunen förbättra 
möjligheterna för arbetslinjen i egna verksamheter och därigenom 
inspirera andra. Mångfald berikar!

Framtidsinriktad kompetensförsörjning
Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar 
arbetsmarknadens villkor och kompetensbehov. I ett digitaliserat och auto- 
matiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans unika kvaliteter. 

Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. 
Fullföljda studier, högre utbildningsnivå och relevanta språkkunskaper 
främjar inträdet på arbetsmarknaden. När behoven av kompetens snabbt 
förändras blir möjligheter till livslångt lärande allt viktigare. Arbets-
givare behöver själva tillgodose en större del av kompetensbehovet än 
tidigare. Framtidens kompetensförsörjning kan inte reduceras till brist 
på yrkesgrupper som kan lösas genom att fler läser ”rätt” utbildning på 
universitet. Det krävs väsentligt mycket mer nyansering. Ett fundamentalt 
skifte pågår från kunskap till lärande och vikten av att vilja lära och tänka 
nytt betonas starkt. Uppnådd kompetens är inte detsamma som aktuell 
kompetens och värdet av kompetens sjunker om den inte tränas, upp-
dateras och uppgraderas regelbundet. 

Stärka småföretagen
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 

►
► 
► 

►
►

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad behöver kommunen 
2020-2030:

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

► 
► 

►
►
►

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetens-
försörjning behöver kommunen 2020-2030: 
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Innovativ  
En omvärld i ständig förändring utmanar såväl gamla strukturer som sättet 
att styra och leda kommuner. Företagens och invånarnas höjda förväntningar 
på kommunens service, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist, 
rekryteringssvårigheter tillsammans med snabb teknisk utveckling ställer 
stora krav på ökad förändringstakt som håller jämna steg med utvecklingen. 
Genom stora satsningar på digitalisering införs inte bara teknik. Vi inför 
förändringar. Tekniken är medlet, men inte målet. För att säkra nyttan 
med digitala investeringar måste kommunen stärka sin egen förmåga till 
nytänkande och förändring när det gäller hur välfärdsuppdraget kan lösas. 
Välfärdsinnovation blir därmed en del av kärnuppdraget. Förändringsprocesser 
måste ledas och styras för att bli framgångsrik.

Det som symboliserar en innovativ organisation är förmågan att anpassa 
sig i en föränderlig omvärld. Den präglas av en nyfiken och tillåtande 
kultur som ger individer handlingsutrymme. Att leda och organisera för 
att systematiskt stimulera innovationsförmågan i den egna organisationen 
blir därför avgörande för tillväxt och välfärd. Med plan Välfärd 2030 
tar kommunen ett samlat grepp om både digitalisering och att stärka 
förmågan till förändring som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet. 
Innovationsupphandling kan här ses som ett strategiskt verktyg för nya 
lösningar. Forskning och erfarenhet visar att en positiv och kreativ arbets-
miljö där medarbetares kunskap, erfarenhet och idéer tas tillvara stärker 
organisationer som attraktiv arbetsgivare i kampen om kompetens. För 
att som kommun lyckas rekrytera och behålla intraprenöriella personer 
behöver ett mer tillitsbaserat ledarskap utvecklas. 

Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att nå målet att 
Uddevalla upplevs som Innovativ 2030. 

Arbetssätt som skapar värde utifrån 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.

Tre utpekade satsningar 2020-2030:
• Arbetssätt som skapar värde utifrån behov
• Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring  
• Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet  

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Stor del av tillväxthindren har visat sig handla om interna processer och 
upplevd kommunal tröghet liksom brister i förståelse, samverkan och 
framtidsvisioner. Ett positivt företagsklimat gynnas av att kommunen 
arbetar som en samlad aktör snarare än som självständiga nämnder och 
förvaltningar. Förändrad attityd från politiker och tjänstemän kan stärka 
tilliten. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, 
prioritera helhetssyn och ta bort sådant som inte skapar värde. För att vara 
lyhörd och framgångsrikt kunna gå från idé till handling behövs stöd och 
kunskap om processer och metoder för delaktighet och 
medskapande i utvecklings- och testarbetet. 
Med andra ord att sluta anta och börja fråga.

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

► 
►
►
►

För att nå fram till ett arbetssätt som skapar värde utifrån behov 
behöver kommunen 2020-2030:
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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.

Genom att minska hinder och ge strukturer, stöd och verktyg skapas en 
näringsrik mylla. Då stärks förutsättningarna för kommunens engagerade 
och kreativa medarbetare och handlingsutrymmet ökar. Det stärker i 
sin tur förutsättningar för chefer och medarbetare att driva nytänkande 
(innovativ) utveckling i sina verksamheter. Med andra ord ett strategiskt 
och strukturerat utvecklingsarbete med innovation och digitalisering 
som verktyg. Personalfunktionen (HR) spelar en strategiskt viktig roll 
då det har betydelse hur kommunen rekryterar chefer och medarbetare 
och hur kompetensutveckling och incitament utformas. 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.

Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet  
Förändring är det nya 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.

Förändringsledning handlar om att leda människor i förändring – en 
förflyttning av en organisation från nuläge till nyläge. Digitalisering, 
effektivisering och tillitsbaserad styrning är vanliga ord i vardagen. 
Däremot talas det inte lika ofta om vilka förändringar i kultur, organisation 
och arbetssätt som det medför och vilka olika utmaningar vi kan möta. 
Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på 
systematiskt trend- och omvärldsanalys, 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. Det innebär att inte 
alltid veta svaren från början. Rädsla över att göra fel lyfts fram som ett av 
de största hindren för innovation i offentlig sektor. Genom incitament och 
tillåtande förändringskultur som bygger på att omvärldsspana, inspireras, 
testa i liten skala, utvärdera, anpassa och testa igen skapas ett ständigt 
lärande som ökar medarbetarnas möjligheter att gå från idé till handling. 
Med andra ord att lära genom att göra.

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

►  

► 

►
►
►

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
behöver kommunen 2020-2030:

Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer
Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- 
och ledningssystem
Tänka stort, testa smått och våga misslyckas

►
► 

►

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas 
kreativitet behöver kommunen 2020-2030:  
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Möjliggörare
Den mest avgörande förmågan för lokal framgång – som kommun, 
företag eller annan aktör – är  förmågan till samhandling. Det innebär 
att genom systematik och processer omsätta nya impulser och lärande i 
strategiska aktiviteter, ny kunskap, produkter, erbjudanden, nya processer, 
affärsmodeller eller nya värdekedjor. Oavsett vilken syn på tillväxt som 
finns i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra 
aktörers agerande. Kommunen styr inte över externa resurser och aktörer 
i utvecklingsfrågor där samverkan krävs (jfr modell för kommunal tillväxt 
sid. 21). 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 därmed utveckla sin roll 
som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i 
utvecklingen. För att klara samhällsutmaningarna sätts även vår förmåga 
till tvärfunktionellt samarbete inom den egna kommunala koncernen på 
prov. För att stimulera tillväxten blir det även viktigt att stärka samverkan 
med akademi, FoU-miljöer och forskningsinstitut. Detta underlättar 
företagens tillgång till kunskap, kompetens och lärande. 

Tre satsningar utpekas för vad som behöver uppnås för att nå målet att 
Uddevalla upplevs som 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). 

Tre utpekade satsningar 2020-2030:
• Strukturer som förenklar samarbeten
• Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
• Omställning till hållbart näringsliv 

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Konkurrenskraftig

Möjliggörare

Innovativ

Det handlar också om att skapa tillit och trovärdighet och stärka relationer 
genom dialog och lyhördhet. Kommunen bör prioritera områden där det finns 
engagemang från flera olika aktörer för att  mobilisera och samordna dessa 
resurser och aktiviteter. Kommunen behöver inte ha tillgång till alla resurser 
och förmågor inom det egna geografiska området. Det centrala är istället att 
de finns tillgängliga i nätverket i de aktiviteter som sker. Därför behöver 
kommunen minska hinder för samverkan och göra det enkelt för andra 
aktörer att agera. Uddevalla kommun kan också främja utvecklingsarbete 
mellan företag, lärosäten, forskningsinstitut och regionala finansiärer för 
att underlätta företagens hållbarhets- och digitaliseringsarbete. 
Andra miljöer för att arbeta och utvecklas tillsammans är till 
exempel Co-working space som är den snabbast växande 
kontorstrenden i världen. Det handlar också om att ha en 
positiv inställning till entreprenörskap och möjligheterna 
att utveckla affärsidéer. Att vara lyhörd, fånga upp och 
ta tillvara initiativ, engagemang och drivkraft hos en 
mångfald av entreprenörer. 

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

►
►
►
►

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten behöver kommunen 
2020-2030: 
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Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
För att stärka näringslivets 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 miljöer i form 
av strukturer, processer och metodstöd. På nära håll har Uddevalla 
tillgång till nationellt och internationellt erkända testbäddar inom olika 
områden t.ex. självkörande fordon, visualisering 3D, välfärdsteknologi och 
arkitektur. För att samverka på ett säkert sätt krävs processtöd bland annat 
för immateriella rättigheter, finansiering och ansvar. Denna typ av miljö 
kan ses som en typ av reglerad sandlåda och kallas ibland kommunal 
accelerator, innovationsplattform eller testbädd. 

Omställning till hållbart näringsliv
Ett väl fungerande 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 överhuvudtaget kunna 
legitimera sin existens. En stor del av Agenda 2030 genomförs på lokal 
och regional nivå. Uddevalla kommun vill ta sitt ansvar lokalt för att bidra 
till praktisk omsättning av de globala målen och underlätta näringslivets 
omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag 
ingår t.ex. cirkulär ekonomi, additiv tillverkning (3D-printing), hållbara 
material och transporter. I klimatarbetet behöver man också möta behovet 
av hållbar energi och en ökande elkonsumtion.

Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som 
underlättar samverkan   
Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell 
för samverkan

► 

►

För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer behöver 
kommunen 2020-2030: Underlätta företagens omställningsarbete

Erbjuda stödfunktioner för näringslivsutveckling
►
►

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv behöver 
kommunen 2020-2030: 
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Genomförande
Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en 
koncernövergripande välfärdsstrategi för ett långsiktigt framtidsinriktat 
förändringsprogram. 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 ska stärka Uddevalla 
kommuns förutsättningar för välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på 
hur kommunen använder sina samlade resurser effektivt för  tillväxt och 
stärkt arbetsmarknad (medlen). Plan Välfärd utgår från tre strategiska 
målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 
2030. Utpekade satsningar visar vad kommunen vill uppnå inom varje 
målområde. Därefter konkretiseras vad kommunen behöver göra 2020-
2030 för att uppnå målen. Hur det ska göras konkretiseras ytterligare i 
kommande handlingsplaner. 

Direktiv och resurssättning av strategiskt kommunövergripande 
arbete med Välfärd 2030 tas fram av Kommunstyrelsen via Arbets-
marknads- och Integrationsutskottet och beslutas i Kommunfullmäktige. 
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. För att lyckas med att implementera 
komplexa förändringsarbeten med många intressenter och beroenden 
krävs stödorganisering så som ledning, styrning, kommunikation och 
engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontoret skall 
genom Välfärd 2030 även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer 
för att stärka samverkansförmågan så att det blir lättare att gå från delar 
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till helhet i genomförandet. Det skapar hävstångseffekt. Att samla initiativ 
och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd på ett ställe ökar också 
tydligheten såväl inom koncernen som för aktörer i omvärlden som vill 
bidra till att lösa samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen 
sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och andra organisationer. 

Bilaga Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje 
politiskt val till kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med 
tjänstemannaledningen fram handlingsplan som visar hur nämnden tänker 
jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. I 
handlingsplanerna konkretiseras även vad kommunen behöver göra 2020-
2030 för att uppnå målen. Här beskrivs målen för det egna uppdraget 
under mandatperioden. 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 bilagan kommer att 
gälla för perioden 2021 – 2022).   
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Från globala mål  
till lokalt genomförande
Genom att tydligt rikta kommunens satsningar mot hållbarhet bidrar 
vi till globala mål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrens-
fördelar. Det innebär en strävan mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
och Sveriges Agenda 2030 som tillämpas på Uddevallas lokala 
förhållanden. Uddevalla kommun arbetar med alla 17 globala 
målen, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i 
Plan Välfärd 2030. För att lokalt kunna bidra till de globala målen 
hanterar planen bland annat: 

• utveckla och stärka förutsättningar och former för samverkan 
och partnerskap över sektorer och mellan aktörer 

• öka invånarnas delaktighet och inflytande över 
samhällsutvecklingen 

• ta tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter för att 
klara omställningen till ett hållbart samhälle.

Uddevalla kommun arbetar med alla 17 globala målen, men några har 
starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 2030
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I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsupp-
draget. Tillväxtarbetet kan beskrivas som konsten att hantera sina 
lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid och sätter i stor 
utsträckning ramarna.

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet
Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög 
grad beroende av andra aktörers agerande. Deras engagemang blir en 
avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för andra att agera 
ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med 
kommunal tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig
► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där 
människor kan leva, arbeta och ha ett bra liv Innovativ 

► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och 
bidra som katalysator i utvecklingen Möjliggörare
Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som 
tagits fram av Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). 
Den bygger på fyra delar: Lokala förutsättningar, Vision, Interna resurser 
& förmågor och Externa resurser & förmågor. Tillväxtkraften ligger i att 
utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen). Genom kugghjulet 
med dess målområden i Plan Välfärd 2030 stärks kommunens tillväxtkraft. 
Då ökar också möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen 
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet.

Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030
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Lokala förutsättningar

Externa 
resurser 

och 
förmågor

Interna 
resurser 

och 
förmågor

Vision

SWEET
SPOT

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR har formats under 
lång tid och sätter ramar för kommunens handlings- 
alternativ för  framtida utveckling. T.ex. geografisk 
läge, historik, storlek, styre, om folkmängden ökar 
eller minskar, karaktär och omfattning av näringsliv 
och arbetsmarknad samt tillgång till kommunika- 
tioner och infrastruktur.

EXTERNA RESURSER OCH FÖRMÅGOR
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på 
egen hand. Dels påverkas den önskade utvecklingen  
ofta av faktorer utanför kommunens handlings- 
område. Dels räcker kommunens egna resurser 
och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra 
aktörer att engagera sig i åtgärder som främjar 
visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  
mobilisera dessa aktörer och samordna resurser 
och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, 
lokala näringsidkare, stora institutioner och 
företag, myndigheter och nationella politiker.

INTERNA RESURSER OCH FÖRMÅGOR Det 
är centralt att identifiera vilka interna resurser och 
förmågor som finns i koncernen Uddevalla kommun 
och som kan användas till åtgärder som bidrar till 
den önskvärda utvecklingen. Förutom kommunens 
egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser 
och kommunalförbund värdefulla resurser för väl-
färdsuppdraget. 

SWEET SPOT En av den kommunala organisation-
ens främsta uppgift är att vara en plattform för 
externa krafter och göra det enkelt för andra 
aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete 
handlar då om att utveckla kommunens Sweet spot 
(överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. 
Det blir därför viktigt att välja vilka faktorer, 
resurser och strategier man ska fokusera på. Plan 
Välfärd 2030 innebär att prioritera och agera för 
att göra överlappningen så stor och kraftfull som 
möjligt för att stimulera till att utvecklingen går i 
önskad riktning. 

VISION för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, 
innovativa och möjliggörande kommunen. Den syftar till att skapa framtids-
tro och önskvärd utveckling för såväl invånare och den kommunala 
organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska förmedla 
kommunen som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd 
och till att uppnå Uddevallas vision. 
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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 tjänstemän 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 handlings-
planer för organisering, finansiering och prioritering.  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för upp- 
följning och utvärdering av Välfärd 2030. Pågående aktivi- 
teter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån mål- 
områden och utpekade satsningar i planen med tillhörande 
handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 
kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, 
mandat, beslut och resurser.

Förankring och kommunikation 

Uppföljning och Utvärdering

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. Kommunikatören ska ansvara för att 
ta fram målgruppsanpassad kommunikationsplan för olika 
kanaler och former t.ex. kortare filmer, podd, nyhetsbrev, 
sociala kanaler, profilering, fotografering och paketering av 
utbildnings- och kommunikationsmaterial.

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.



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.
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Revidering

Plan Välfärd 2030 har på uppdrag från 
politiken tagits fram av Avdelningen för 
Hållbar tillväxt som är en del av Uddevalla 
kommuns kommunledningskontor

Foto: Per Pixel
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Ordlista
Kommunens Uppdrag Det obligatoriska området, inom vilket kommunerna är 
skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster, omfattar social omsorg (äldreomsorg 
och omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg), utbildning inom 
skolväsendet, (förskolor, fritidshem, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, 
gymnasiesärskolor samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna), 
plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten 
och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och bostadsförsörjning.
Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr en medborgares levnadsför-
hållanden och välmående. Här ingår privatekonomi, bostadsförhållanden, livslängd 
och mycket annat.
Tillväxtbegreppet innehåller ekonomiska, ekologiska, och sociala delar som till-
sammans utgör begreppet hållbar utveckling. Att som kommun skapa hållbar till-
växt och utveckling handlar om att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga 
samhällen där människor kan leva, arbeta och ha ett bra liv.
Arbetsmarknad är ”den marknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot 
betalning, dvs. lön, och där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.” 
Arbetsmarknaden kan delas ofta in utifrån geografiska områden, branscher och yrken. 
I praktiken är arbetsmarknaden starkt reglerat både genom lagstiftning av olika slag (t.ex. 
arbetstids-, semester- och arbetsmiljölagstiftning) och genom avtal mellan organisationerna 
på arbetsmarknaden (t.ex. mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer).
Arbetslinjen (huvudprincip i svensk 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. Den kan ses som ett sätt att ge alla bättre villkor 
och livschanser och därmed en bättre välfärd. 
Att hantera sitt entreprenörskap innebär att man har en idé, en vision och man 
förstår vad man vill uppnå och hur.  Som entreprenör fungerar man som spindeln i 
nätet, men detta betyder inte att man måste göra allting i företaget och ha full kontroll 
över alla aspekter och processer. 
En intraprenör är en företagsam och nyskapande person. Till skillnad från en entre-
prenör är intraprenören verksam inom en organisation, ofta ett större företag, istället 
för att driva eget.  
Innovation är något nytt eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett 
löpande kvalitetsarbete eller ständiga förbättringar. Däremot kan innovationer ofta 
uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet.

- Trygghetsrådet (2018/19) Framtidens arbetsliv är här
- Vinnova (2019) Förutsättningar för systeminnovation för en hållbar framtid Vinnovas analysbilaga, rapport VR 2019:8
- Vinnova, RISE, Stockholms stad, Göteborgs Stad, Kiruna Kommun Malmö stad, Borås stad, Lunds kommun    
      (2019) Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling
- Vinnova (2019) Offentlig verksamhets innovationskraft Rapport VR 2019:14 november 2019
- Vinnova (2018) Staden som arena för innovation – En studie av transformativ kapacitet, kommunens roll och   
      Vinnovas påverkan Sandoff, Algehed, Williamsson, Jensen, Bladini mars 2018
- Västra Götalandsregionen (2020) Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, april 2020

Uddevalla kommun inkl. kommunala bolag
- Uddevalla hamnterminal, hemsida 200303; http://www.uddevalla-hamn.se/Omoss.html
- Uddevalla kommun (2019) Digital Agenda 2019 – Vad som ska hända och hur vi ska gå tillväga 
      Antagen KF 191113, Dnr: KS 2019/00741
- Uddevalla kommun (2020) iCare4Fyrbodal – Att leda för innovation och digital transformation 
      Workshop jan 2020 med Governo RISE (KDLG, samt presidier fr förvaltningar och KS 19 personer)
- Uddevalla kommun (2016) iCare4Fyrbodal – idésluss för samverkan som stöd för innovationsledning i kommuner  
      Ansökan Vinnova 2016-04012
- Uddevalla kommun (2019) Befolkningsprognos Uddevalla 2019 Totalprognos 2019-2029,      
      Delområdesprognos 2019-2023
- Uddevalla kommun (2019) Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi 
      Antaget av kommunstyrelsen den 29 maj 2019 § 144
- Uddevalla kommun (2019) Dubbelspår Köpenhamn-Göteborg-Uddevalla-Svinesund-Oslo - Samarbete för Bohusbanan   
      10 kommuner och 5 näringslivsorganisationer talar med en röst! Uddevalla kommun är samordnare 
- Uddevalla kommun (2019) Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 Beslutad av KF 190613
- Uddevalla kommun (2020) Förslag till Översiktsplan 2021 – Internremiss
- Uddevalla kommun (2019) Genomlysning av IT-verksamheten – Slutrapport. Dimios konsultrapport
- Uddevalla kommun (2019) Innovationsstrategi Dnr: KS 2017/00695, beslut Kommunfullmäktige november 2018
- Uddevalla kommun (2020) Intervjuer näringslivsutvecklare Avdelningen för hållbar tillväxt, april 2020
- Uddevalla kommun (2019) PWC Automationspotential Uddevalla kommun – slutleverans
- Uddevalla kommun (2019) Strategisk plan 2019-2022
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Barn och utbildningsnämnden 2019-2022 Rev 191130
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Kommunfullmäktige 2019-2022
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Kommunstyrelsen 2019-2022 Rev 191130
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022 Rev 191130
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 Rev 191130
- Uddevalla kommun (2019) Styrkort Socialnämnden 2019-2022 Rev 191130
- Uddevalla kommun (2020) Uddevalla – En tidning från Uddevalla kommun, bilaga i Dagens Industri april 2020
- Uddevalla kommun (2020) Plan Välfärd 2030 Workshop 5 tillfällen, Arbets- och integrationsutskottet
- Uddevalla kommun (2018) Välfärdsredovisning 2018 – Social hållbarhet i Uddevalla Antagen KF 190213
- Uddevalla kommun (2020) Årsredovisning 2019 Uddevalla kommun
- Uddevalla kommun (2017) ÖK Idé - Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun   
      Antagen KF 170510
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, Övergripande plan Integration 
2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Utskottet fortsätter arbetet med de övergripande planerna.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

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. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030.  

  

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

  

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

  

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

  

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort § 282 

 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Ändring av den andra föreslagna beslutssatsen till följande: att 

när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem. 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 

  

att när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem, 

  

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-10-02 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-10-02 

För besvarande av remiss, svar önskas senast 2020-12-02 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Västvatten AB/Uddevalla Vatten AB 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

För kännedom: 

Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021, maj 

Sammanfattning 

Två övriga informationer: 

1. Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med Vårändringsbudget 

för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad och vuxenutbildning  

2. Kommunala sommarlovspraktikplatser 2021, åk 9 och åk 1 gymnasiet 

 

1. Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med 

Vårändringsbudget för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad 

och utbildning 

Den ekonomiska vårpropositionen 2021 lämnades till riksdagen den 15 april klockan 

08.00. Samtidigt lämnades även vårändringsbudgeten. Riksdagen fattar beslut om 

propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 16 juni 2021. De 

förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 

miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. 

 

De förslag på satsningar i vårändringsbudgeten som kan få direkt påverkan inom 

utskottets ämnesområde utbildning och arbetsmarknad är bland annat: 

 Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av 

covid-19. 

 Möjligheten att förlänga pågående beslut om nystartsjobb med tolv månader 

även under 2021. 

 Ökning av antalet extratjänster och introduktionsjobb samt matchningstjänster. 

 Möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och  

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. 

 Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar stärks för att  

förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. 

 Ökade resurser för arbetsförberedande insatser (Af:s tjänst ”Introduktion till 

arbete”), för att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete 

eller studier. 

 Förutsättningar för kommunerna att skapa fler utbildningar av högre kvalitet, där 

yrkesinriktad regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) inom kommunal  

vuxenutbildning (komvux) kombineras med kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk. 

Kommunerna bör ersättas retroaktivt för sin medfinansiering av regionalt 

yrkesvux 2020. 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 
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2. Kommunala sommarlovspraktikplatser 2021, åk 9 och åk 1 gymnasiet 

Arbetsmarknadsavdelningen har ett KS beslut på att organisera 275 

sommarlovspraktikplatser men med ett kommunbidrag för 200 platser. 

Den ekonomiska avvikelsen har vi klarat genom att Arbetsförmedlingen har ersatt 

kommunen under 2018–2020 med extra medel för att utöka platserna. Vi har då kunnat 

erbjuda i stort sett alla elever plats som sökt och prioriterat svagare ungdomar såsom 

särskola och IM-programmet, genom egna arbetslag med anställda handledare. 

För 2021 finns inte detta extra bidrag. Den stora utmaningen är också att vi har inom 

den kommunala organisationen tappat ca 150 platser på grund av pandemin. För att 

klara antalet platser har vi nu gått utanför den kommunala organisationen, trots att det 

juridiskt inte rekommenderas att placeringar sker hos andra arbetsgivare. 

Arbetsmarknadsavdelningen säkerställer att de arbetsgivarna har namngivna 

samordningsansvariga för arbetsmiljön för att säkerställa arbetsmiljö och 

försäkringsvillkor. Vidare skapar avdelningen egna arbetslag med egna handledare som 

sysselsätts med utomhusarbeten. Ekonomiskt räknar vi med en avvikelse på -700 tkr för 

att genomföra insatsen med 275 platser år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-21 

Vårändringsbudget för 2021 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med Vårändringsbudget 

för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad och utbildning. 

Den ekonomiska aktiviteten väntas minska något under inledningen av 2021 för att 

därefter successivt öka. Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 

2022. Svensk ekonomi bedöms befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden. 

Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas också ta en paus under inledningen av året, 

återhämtningen bedöms återupptas under andra halvåret då efterfrågan i ekonomin ökar. 

Sysselsättningsgraden bedöms öka och arbetslösheten minska något under andra 

halvåret 2021. Arbetslösheten riskerar dock att vara högre i slutet av 2022 än vad den 

var före pandemin. 

 

Prognos arbetslöshet i riket, % av arbetskraften 15–74 år: 2020 - 8,3 %, 2021 - 8,7 %,  

2022 - 7,9 %, 2023 - 7,0 %, 2024 - 7,0 %. 
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Pandemin 

Regeringen har föreslagit att ytterligare 1,7 miljarder kronor avsätts för vaccininköp och 

vaccinering och att ytterligare 2 miljarder kronor tillförs regionerna för att ersätta 

vårdkostnader för uppskjuten vård och för vård av patienter med covid-19. För att möta 

behovet av fortsatt storskalig testning och smittspårning har regeringen föreslagit att 

ytterligare 1,65 miljarder kronor tillförs. 

 

Regeringen förlänger också ett antal tillfälliga åtgärder, bland annat karensersättningen, 

undantaget från kravet på läkarintyg samt ersättningar till riskgrupper. 

Flera av de tillfälliga åtgärderna för minskade kostnader, stöd vid omsättningstapp, 

stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter förlängs ytterligare. Krisstöden till 

kultur och idrott förlängs samt en evenemangsgaranti införs. 

 

Inställda aktiviteter och långa perioder med distansundervisning riskerar att påverka 

barn och unga negativt. Skolväsendet föreslås därför tillföras medel för åtgärder såsom 

lovskola för att minska risken att kunskapsutvecklingen hos barn påverkas negativt. 

Medel föreslås även avsättas till kommuner för att skapa fler sommarjobb för unga samt 

för att skapa lovaktiviteter för barn och unga. 

 

Fortsatt grön ekonomisk återstart 

En grön återhämtning ska genomföras med investeringar som minskar klimatutsläppen 

och skapar jobb, där Sverige tar en ledande roll i klimatomställningen. Ytterligare medel 

avsätts för att förstärka miljökompensationen för godstransporter på järnväg. 

Regionerna tillförs även medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken. För att 

begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar tillförs medel för 

kunskapshöjande och förebyggande insatser. 

 

För att fler ska komma i arbete sker en bred utbyggnad av utbildningsplatser samtidigt 

som medel föreslås för fler sommarkurser vid universitet och högskolor. Regeringen 

föreslår även riktade utbildningssatsningar för grupper med en utsatt situation på 

arbetsmarknaden och fler extratjänster, introduktionsjobb och matchningstjänster. För 

att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier 

föreslår regeringen förstärkta arbetsförberedande insatser. 

 

Sverige ska vara ett tryggt land för alla 

Brotten och deras orsaker ska bekämpas. Regeringen föreslår att tidigare förstärkningar 

av rättsväsendet utökas med nya tillskott till myndigheter inom rättsväsendet. 

Regeringen föreslår även medel för att stärka det återfallsförebyggande arbetet. 

Det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks och stödet till ungdomar 

som blir utsatta i sina relationer. För att mildra psykisk ohälsa bland barn och unga och 

utöka stödet till våldsutsatta och andra särskilt utsatta förstärks statsbidragen till 

särskilda organisationer i civilsamhället. 
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Fler ska komma i arbete och ta del av den frihet som kommer med jobb och egen  

inkomst. Samtidigt som många har blivit av med jobbet har nya jobb tillkommit och  

fler kommer att tillkomma när ekonomin vänder. I en lågkonjunktur kan dock risken  

att fastna i långtidsarbetslöshet eller helt lämna arbetskraften vara särskilt stor för  

personer som redan tidigare hade en svag förankring på arbetsmarknaden, bland annat  

ungdomar utan gymnasieutbildning och utrikes födda kvinnor. En bred utbyggnad av  

utbildningsplatser genomförs nu för att arbetslösa ska kunna söka sig till nya jobb som  

växer fram. Regeringen föreslår även riktade utbildningssatsningar, bland annat fler  

yrkesutbildningar i kombination med svenska för invandrare eller svenska som  

andraspråk. Möjligheten att studera på deltid vid sidan av deltagande i jobb- och  

utvecklingsgarantin har utökats. Utöver det föreslås medel för att öka antalet 

sommarkurser vid universitet och högskolor. Regeringen föreslår vidare att medel 

tillförs för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna delta i insatser som 

leder till arbete, som introduktionsjobb, extratjänster och matchningstjänster. Ökade 

resurser till matchningstjänster förstärker arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. 

För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller börja  

studera föreslår regeringen ökade resurser för arbetsförberedande insatser. Medel  

föreslås avsättas för uppstart av den statliga omställningsorganisation som följer av  

partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning.  

  

Exempel ur Vårändringsbudgeten: 

4. Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av 

covid-19 

Förslag att ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget åter ska  

införas med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av  

utbrottet av det nya coronaviruset. Det tillfälliga tilläggsbidraget som föreslås har  

samma utformning som det tillfälliga bidrag som utbetalades under juli t.o.m.  

december 2020.  Även då som en åtgärd för att motverka risken för försämrad 

disponibel inkomst bland barnfamiljer med låga inkomster under pandemin. 

Tilläggsbidraget till barnfamiljer är ett stöd av extraordinär karaktär och bör därför 

lämnas under en begränsad tidsperiod.  

 

Regeringens förslag: Bostadsbidrag ska under en begränsad tid lämnas i form av 

tilläggsbidrag till barnfamiljer.  

Tilläggsbidraget ska lämnas till barnfamiljer som har rätt till särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag. Tilläggsbidraget ska beräknas på grundval av de andra formerna av 

bostadsbidrag som lämnas till barnfamiljen. Tilläggsbidraget ska lämnas utan ansökan. 

 

Regeringens förslag: Tilläggsbidraget till barnfamiljer ska lämnas månadsvis med ett  

belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidrag som lämnas för  

samma månad.  

Tilläggsbidraget ska inte ingå i den slutliga avstämningen av bostadsbidraget som görs 

efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för kalenderåret. 
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Regeringens förslag: Bestämmelserna om tilläggsbidrag till barnfamiljer ska träda i  

kraft den 1 juli 2021 och gälla t.o.m. december 2021. Äldre bestämmelser ska  

fortfarande gälla för bostadsbidrag som avser tid före den 1 juli 2021. 

 

 

5.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 

minskas med 82 000 000 kronor. 

Möjligheten att förlänga pågående beslut om nystartsjobb med tolv månader även under 

2021. Medel föreslås tillföras för att öka antalet extratjänster och introduktionsjobb 

samt matchningstjänster. Det antas leda till att färre personer får ersättningar från  

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. (Anslaget bör därför minskas med 85 000 000  

kronor). Vidare har möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och  

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. (Anslaget bör därför  

minskas med 2 000 000 kronor).  

 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och  

insatser ökas med 634 800 000 kronor. Anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare minskas med 21 000 000 kronor. 

Medel tillförs för att möta behoven med anledning av ett ökat antal långtidsarbetslösa,  

och för att förstärka arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Av denna  

anledning bör även ytterligare medel tillföras för matchningstjänster, extratjänster och  

introduktionsjobb. Anslaget bör därför ökas med 448 000 000 kronor. 

 

Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb.  

Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar bör stärkas för att  

förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Unga med  

socioekonomisk svag bakgrund kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på  

arbetsmarknaden. Delar av tillskottet bör därför särskilt riktas mot denna grupp.  

Anslaget bör därför ökas med 180 000 000 kronor. 

 

För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier  

föreslås ökade resurser för arbetsförberedande insatser inom ramen för  

Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Introduktion till arbete. Anslaget bör därför  

ökas med 7 800 000 kronor. 

 

Slutligen har möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och  

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. Anslaget bör därför  

minskas med 1 000 000 kronor. 

 

Sammantaget bör anslaget ökas med 634 800 000 kronor.  
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1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med  

1 146 200 000 kronor. 

Kommunerna bör ges förutsättningar att skapa fler utbildningar av högre kvalitet, där 

yrkesinriktad regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) inom kommunal  

vuxenutbildning (komvux) kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för  

invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk. Vidare bör Statens skolverk  

genomföra informationsinsatser. Anslaget bör därför ökas med 779 200 000 kronor.  

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2022 återkomma med förslag om  

ytterligare medel för utbildningsplatser.  

Det finns behov av att påbörja en försöksverksamhet med inledande kartläggning och  

validering inom yrkesutbildning i komvux. Anslaget bör därför ökas med 35 000 000  

kronor. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2022 återkomma med förslag  

om ytterligare medel för satsningen. 

 

Kommunerna bör ersättas retroaktivt för sin medfinansiering av regionalt yrkesvux  

2020. Anslaget bör därför ökas med 332 000 000 kronor. 

 

Sammantaget bör anslaget ökas med 1 146 200 000 kronor 

 

 

Kommentarer från kommunens chefer för arbetsmarknad och vuxenutbildning: 

 

Vårändringsbudget gällande arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd: 

Minskat försörjningsstöd när tilläggsbidraget för bostadsbidrag till barnfamiljer införs. 

Gällande arbetsmarknadsåtgärder ser vi ökade anslag för extratjänster och 

introduktionsjobb. Dessa måste organiseras inom offentliga förvaltningar. 

Extratjänsterna är finansierade till 90 % medan introduktionsjobben är lite dyrare. 

Behovet är platser inom den kommunala organisationen samt handledningsresurser. 

Fler arbetsförberedande insatser för personer med funktionsnedsättningar. 

Satsningar för korttidsarbete och även sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 

sommarmånaderna. Arbetsförmedlingens reformering påskyndas genom att 

matchningstjänster av externa leverantörer utökas. 

Företagen får förlängning av omställningsstöd (både enskilda näringsidkare, 

handelsbolag) samt stöd på hyreskostnader och ersättning för sjuklön. 

 

Vårändringsbudget gällande utbildningsinsatser/utbud Vuxenutbildningen: 

Regeringen föreslår riktade utbildningssatsningar, bland annat fler yrkesutbildningar 

inom vuxenutbildningen i kombination med svenska för invandrare eller svenska som 

andraspråk samt en försöksverksamhet inom yrkesvux med fokus på kartläggning och 

validering. 
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Den riktade satsningen är en utökning av medel från staten men formen finns redan och 

är ett statsbidrag för regionalt yrkesvux i kombination med sfi. Statsbidraget kräver 

medfinansiering med kommunbidrag. Vuxenutbildningen har inget utrymme, i den 

ordinarie budgeten för 2021, att utöka antalet utbildningsplatser för yrkesutbildningar i 

kombination med sfi. Barn- och utbildningsnämnden har äskat tillägg till budgeten som 

kommer kunna gå direkt till att utöka platserna. Ärendet är inte behandlat av 

kommunstyrelsen i dagsläget.  

 

Vuxenutbildningen har gjort en planering för start av fyra yrkesutbildningar i 

kombination med sfi. Kombinationsutbildningar skapar möjligheter att gå en 

yrkesutbildning som leder till arbete samtidigt som eleven kan fortsätta läsa svenska. De 

utbildningar som vuxenutbildningen kan starta ifall medel tillförs ligger på sfi C-nivå. 

Utbildningarna är: 

• Servicepersonal förskola  

• Rengöringsservice  

• Fastighetsskötsel  

• Betong 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringens förslag: 

1. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 

och 4). 

2. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 

och 4). 

3. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:7 

Brottsförebyggande rådet inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 5.4). 

4. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Försvarets 

materielverk inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

(avsnitt 5.5). 

5. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 göra utfästelser om utveckling 

av det svenska Gripensystemet som innebär en harmonisering av det svenska 

stridsflyget med det finländska, under förutsättning att Finland beslutar om 

anskaffning av JAS 39 Gripen som nytt stridsflygsystem (avsnitt 5.5). 

6. Riksdagen godkänner som en riktlinje att utgifter hänförliga till genomförandet 

av utvecklingen enligt punkt 5 hanteras genom anpassningar av Försvarsmaktens 

verksamhet på stridsflygområdet, med inkomster som uppkommer i samband 

med försäljningen av JAS 39 Gripen och med ökade anslag under perioden 

2026–2032 (avsnitt 5.5). 

7. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: 

Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 1 100 000 000 

kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) inom utgiftsområde 16 

Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 5.13). 

8. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola 

inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 5.14). 

9. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:7 

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer inom 

utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 

konsumentpolitik (avsnitt 5.15). 

10. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av 

statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 

5.19). 

11. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 

Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 5.21). 

12. Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

avveckla Orio AB genom likvidation (avsnitt 5.21). 

13. Riksdagen återkallar bemyndigandet till regeringen att minska statens röst- och 

ägarandel i Telia Company AB till lägst 37,3 procent av aktierna och rösterna i 

bolaget (avsnitt 5.21). 

14. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade 

anslag enligt tabell 1.1. 

15. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de 

belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
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Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2021 

Tusental kronor 

Utgifts- 
område Anslag   

Beslutad 
ram/anvisat 

anslag 
Förändring av 

ram/anslag 
Ny ram/Ny 

anslagsnivå 

1   Rikets styrelse 16 354 164 149 000 16 503 164 

 3:1 Sametinget 59 351 2 500 61 851 

 4:1 Regeringskansliet m.m. 8 176 461 -2 000 8 174 461 

 5:1 Länsstyrelserna m.m. 3 897 089 -1 500 3 895 589 

 6:1 Allmänna val och demokrati 107 340 15 000 122 340 

 6:2 Justitiekanslern 53 243 25 000 78 243 

 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 111 740 10 000 121 740 

 8:1 Mediestöd 932 119 100 000 1 032 119 

2   Samhällsekonomi och finansförvaltning 17 501 844 22 000 17 523 844 

 1:2 Kammarkollegiet 72 578 2 000 74 578 

 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 110 116 23 000 133 116 

 1:15 Statens servicecenter 760 705 -3 000 757 705 

3   Skatt, tull och exekution 12 678 921 20 000 12 698 921 

 1:2 Tullverket 2 279 964 20 000 2 299 964 

4   Rättsväsendet 56 430 577 317 000 56 747 577 

 1:3 Åklagarmyndigheten 1 718 907 90 000 1 808 907 

 1:4 Ekobrottsmyndigheten 744 509 30 000 774 509 

 1:5 Sveriges Domstolar 6 420 878 50 000 6 470 878 

 1:6 Kriminalvården 10 448 290 56 000 10 504 290 

 1:8 Rättsmedicinalverket 500 248 10 000 510 248 

 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 987 55 000 94 987 

 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 62 157 6 000 68 157 

 1:18 

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s 

inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 224 000 20 000 244 000 

6   Försvar och samhällets krisberedskap 71 257 370   71 257 370 

 2:4 Krisberedskap 1 304 454 -21 500 1 282 954 

 2:7 Statens haverikommission 47 799 21 500 69 299 

7   Internationellt bistånd 46 828 602   46 828 602 

 1:1 Biståndsverksamhet 44 965 687 -2 739 44 962 948 

 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 583 163 2 739 1 585 902 

9   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 101 941 904 5 662 400 107 604 304 

 1:1 Socialstyrelsen 749 805 21 400 771 205 

 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 31 705 000 168 000 31 873 000 

 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 31 716 986 5 408 000 37 124 986 

 1:12 Inspektionen för vård och omsorg 754 427 10 000 764 427 

 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 807 514 10 000 817 514 

 5:2 Barnets rättigheter 42 261 45 000 87 261 

10   

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 102 830 400 330 000 103 160 400 

 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 39 518 912 330 000 39 848 912 

12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 103 578 007 560 000 104 138 007 

 1:8 Bostadsbidrag 5 180 666 560 000 5 740 666 

13   Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 7 820 741 85 000 7 905 741 

 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 439 039 85 000 524 039 

14   Arbetsmarknad och arbetsliv 105 770 319 528 300 106 298 619 

 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 853 774 -5 000 7 848 774 
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Utgifts- 
område Anslag   

Beslutad 
ram/anvisat 

anslag 
Förändring av 

ram/anslag 
Ny ram/Ny 

anslagsnivå 

 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 52 784 733 -82 000 52 702 733 

 1:3 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser 11 731 323 634 800 12 366 123 

 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 1 696 242 -21 000 1 675 242 

 2:2 Arbetsdomstolen 34 661 -500 34 161 

 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 33 722 3 000 36 722 

 2:4 Medlingsinstitutet 56 247 -500 55 747 

 2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 39 143 -500 38 643 

15   Studiestöd 28 623 111 175 500 28 798 611 

 1:2 Studiemedel 20 508 925 167 100 20 676 025 

 1:3 Avsättning för kreditförluster 2 050 714 8 400 2 059 114 

16   Utbildning och universitetsforskning 92 227 789 1 618 368 93 846 157 

 1:5 

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 

verksamhet 4 797 193 119 500 4 916 693 

 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 504 026 245 500 749 526 

 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 3 660 422 1 146 200 4 806 622 

 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 135 043 3 500 138 543 

 2:3 

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 2 024 767 18 200 2 042 967 

 2:4 

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 2 286 199 49 229 2 335 428 

 2:5 

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 2 338 713 8 667 2 347 380 

 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 349 033 57 922 2 406 955 

 2:7 

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 2 367 673 8 667 2 376 340 

 2:8 

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 1 683 952 41 192 1 725 144 

 2:9 

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 1 956 642 10 400 1 967 042 

 2:10 

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 1 724 084 36 175 1 760 259 

 2:11 

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 1 574 894 4 333 1 579 227 

 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 199 438 19 475 1 218 913 

 2:13 

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 1 745 179 3 033 1 748 212 

 2:14 

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 1 032 655 23 199 1 055 854 

 2:16 

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 1 684 033 46 973 1 731 006 

 2:18 

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 1 772 596 61 421 1 834 017 

 2:19 

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 765 899 1 733 767 632 

 2:20 

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 419 006 9 913 428 919 

 2:21 

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 762 672 2 600 765 272 

 2:22 

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 261 982 20 396 282 378 

 2:23 

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 1 193 374 19 500 1 212 874 
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Utgifts- 
område Anslag   

Beslutad 
ram/anvisat 

anslag 
Förändring av 

ram/anslag 
Ny ram/Ny 

anslagsnivå 

 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 358 437 27 815 386 252 

 2:25 

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 891 450 1 993 893 443 

 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 289 187 29 701 318 888 

 2:27 

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 641 734 16 033 657 767 

 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 264 093 20 251 284 344 

 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 258 068 19 123 277 191 

 2:31 

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 294 155 867 295 022 

 2:32 

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 105 476 3 186 108 662 

 2:33 

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 691 524 2 080 693 604 

 2:34 

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 132 056 18 953 151 009 

 2:36 

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning 

och utbildning på forskarnivå 52 549 2 500 55 049 

 2:37 

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 121 873 867 122 740 

 2:38 

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning 

på forskarnivå 39 747 2 500 42 247 

 2:39 

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 575 147 3 033 578 180 

 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 866 15 091 104 957 

 2:41 

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 483 805 1 733 485 538 

 2:42 

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 88 454 19 817 108 271 

 2:43 

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 528 496 2 167 530 663 

 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 110 977 3 988 114 965 

 2:45 

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 456 042 2 080 458 122 

 2:46 

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 80 509 21 555 102 064 

 2:47 

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 456 297 4 333 460 630 

 2:48 

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 70 141 28 201 98 342 

 2:49 

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 366 811 2 916 369 727 

 2:50 

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 57 261 8 620 65 881 

 2:51 

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 423 937 4 451 428 388 

 2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 740 14 964 92 704 

 2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 761 433 180 194 

 2:54 

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå 20 487 1 500 21 987 

 2:55 

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 69 450 607 70 057 

 2:56 

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och 

utbildning på forskarnivå 11 399 1 500 12 899 
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Utgifts- 
område Anslag   

Beslutad 
ram/anvisat 

anslag 
Förändring av 

ram/anslag 
Ny ram/Ny 

anslagsnivå 

 2:58 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning 

och utbildning på forskarnivå 20 620 1 500 22 120 

 2:60 

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 93 612 30 526 124 138 

 2:62 

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på 

forskarnivå 21 518 2 500 24 018 

 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 773 958 63 256 3 837 214 

 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 230 797 -720 000 1 510 797 

17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 18 685 875 220 000 18 905 875 

 1:2 

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 

internationellt kulturutbyte och samarbete 1 969 084 -22 000 1 947 084 

 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 767 2 000 13 767 

 7:2 Bidrag till kulturmiljövård 267 542 20 000 287 542 

 13:5 Insatser för den ideella sektorn 131 758 50 000 181 758 

 14:1 Bidrag till folkbildningen 4 559 683 210 000 4 769 683 

 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 140 000 -40 000 100 000 

18   

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 

samt konsumentpolitik 5 585 679 3 000 5 588 679 

 2:2 Allmänna reklamationsnämnden 52 148 3 000 55 148 

19   Regional utveckling 4 173 425 5 000 4 178 425 

 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 1 804 037 5 000 1 809 037 

20   Allmän miljö- och naturvård 16 202 213 97 000 16 299 213 

 1:1 Naturvårdsverket 595 611 12 000 607 611 

 1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 962 035 10 000 1 972 035 

 1:10 Klimatanpassning 78 000 40 000 118 000 

 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 399 565 5 500 1 405 065 

 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 265 000 -15 000 250 000 

 1:15 Havs- och vattenmyndigheten 247 966 4 500 252 466 

 1:16 Klimatinvesteringar 1 935 000 -20 000 1 915 000 

 1:17 Klimatpremier 170 000 100 000 270 000 

 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 215 000 -40 000 175 000 

21   Energi 4 514 129 180 000 4 694 129 

 1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 550 000 -100 000 450 000 

 1:7 Energiteknik 1 462 400 260 000 1 722 400 

 1:10 

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 

energiomställning 120 000 20 000 140 000 

22   Kommunikationer 74 090 227 2 089 200 76 179 427 

 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 30 803 884 15 000 30 818 884 

 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 28 105 316 603 000 28 708 316 

 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 262 013 18 200 280 213 

 1:10 

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 

nätverk 150 000 478 000 628 000 

 1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 2 000 000 1 000 000 3 000 000 

 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 845 014 -25 000 1 820 014 

 2:6 Myndigheten för digital förvaltning 145 691 5 500 151 191 

 2:7 Digital förvaltning 73 644 -5 500 68 144 

23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 22 581 344 1 070 732 23 652 076 

 1:2 Insatser för skogsbruket 360 073 365 000 725 073 

 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 133 349 260 000 393 349 
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Utgifts- 
område Anslag   

Beslutad 
ram/anvisat 

anslag 
Förändring av 

ram/anslag 
Ny ram/Ny 

anslagsnivå 

 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 5 310 097 -389 000 4 921 097 

 1:18 

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens 

miljö och struktur 3 732 376 808 400 4 540 776 

 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 2 143 772 26 332 2 170 104 

24   Näringsliv 71 101 253 6 391 200 77 492 453 

 1:1 Verket för innovationssystem 255 442 15 000 270 442 

 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 3 548 255 -15 000 3 533 255 

 1:5 Näringslivsutveckling 977 022 -6 200 970 822 

 1:7 Turistfrämjande 144 613 10 000 154 613 

 1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 16 780 2 400 19 180 

 1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 269 472 10 000 279 472 

 1:22 Stöd vid korttidsarbete 14 360 000 3 365 000 17 721 000 

 1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 3 080 000 3 000 000 6 080 000 

 2:3 Exportfrämjande verksamhet 339 867 10 000 349 867 

   Summa anslagsförändring på ändringsbudget   19 523 700   

Tabell 1.2 Specifikation av ändrade beställningsbemyndiganden 2021 

Tusental kronor 

Utgifts-
område Anslag  

Beslutat 
beställnings- 

bemyndigande 

Förändring av 
beställnings-

bemyndigande 

Nytt 
beställnings-

bemyndigande Tidsperiod 

4 1:18 

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s 

inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 55 000 85 000 140 000 2022–20231 

16 1:5 

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 

verksamhet 1 537 180 475 000 2 012 180 2022–2029 

16 1:7 

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet, m.m.   1 729 000 1 729 000 2022 

16 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 9 020 000 380 000 9 400 000 2022–2028 

16 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 21 250 000 3 950 000 25 200 000 2022–2031 

17 12:2 

Bidrag till nationell och internationell 

ungdomsverksamhet 232 000 30 000 262 000 2022 

17 14:2 Bidrag till tolkutbildning 120 000   120 000 2022–20262 

18 1:7 

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus 

och utomhusmiljöer 1 500 000   1 500 000 2022–20243 

19 1:3 

Europeiska regionala utvecklingsfonden  

perioden 2014–2020 2 100 000 400 000 2 500 000 2022–2023 

20 1:16 Klimatinvesteringar 3 500 000 500 000 4 000 000 2022–2026 

20 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 150 000 15 000 165 000 2022–2025 

22 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 31 000 000 1 000 000 32 000 000 2022–2038 

22 1:14 Trängselskatt i Göteborg 5 900 000 300 000 6 200 000 2022–2037 

22 1:19 Lån till körkort 100 000   100 000 2022–20244 

23 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 10 000 24 000 34 000 2022–2023 

    

Summa förändring av beställningsbemyndigande på 

ändringsbudget   8 888 000     

Not: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2022 t.o.m. angivet slutår. 

1 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2022 till 2022–2023. 

2 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2022–2025 till 2022–2026. 

3 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2022–2023 till 2022–2024. 

4 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2022–2023 till 2022–2024.
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken 
 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1 

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§, 98 kap. 1 § 

och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse,  

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ”Särskilda bidrag, umgängesbidrag 

och tilläggsbidrag till barnfamiljer”,  

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 

12 §, och närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § nya rubriker av 

följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

93 kap. 

4 §2 

En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett gällande 

försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap. 
Bestämmelser om anmälan och 

ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). 

Bestämmelser om anmälan och 
ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). Bostadsbidrag i form av 
tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnas dock utan 
ansökan. 

95 kap. 

2 §3 

Bostadsbidrag lämnas i form av 

1. bidrag till kostnader för bostad, 

2. särskilt bidrag för hemmavarande barn, 
3. särskilt bidrag för barn som bor 

växelvis, och  
4. umgängesbidrag till den som på 

grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem. 

3. särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis,  

4. umgängesbidrag till den som på 
grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem, och  

5. tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina föräldrar 

som inte bor tillsammans. 

  

 
1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 96 kap. 3 § 2020:432. 

2 Senaste lydelse 2020:432. 

3 Senaste lydelse 2020:432. 
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4 §4 
Bostadsbidrag betalas ut löpande som 

preliminärt bidrag, beräknat efter en 
uppskattad bidragsgrundande inkomst. 
Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand 
på grundval av den fastställda 
bidragsgrundande inkomsten. 

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 1–
4 betalas ut löpande som preliminärt 
bidrag, beräknat efter en uppskattad 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
bestäms slutligt i efterhand på grundval 
av den fastställda bidragsgrundande 
inkomsten. 

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 5 
beräknas inte på grundval av en 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
betalas ut löpande med ett belopp som bestäms 
enligt 97 kap. 23 a §. 

96 kap. 

1 §5 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2 och 3 §§. 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2–3 a §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– barnfamiljer i 4–9 §§, 

– hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och 

– förmånstiden i 12–15 §§. 

 
 Tilläggsbidrag till barnfamiljer 

 
 3 a §6 

Den som har rätt till särskilt bidrag eller 
umgängesbidrag enligt 3 och 4–9 §§ har också 
rätt till tilläggsbidrag till barnfamiljer.  

Tilläggsbidrag till barnfamiljer beräknas på 
grundval av bidrag till kostnader för bostad, 
särskilt bidrag och umgängesbidrag. Om sådana 
bidrag sammanlagt beräknas till ett mindre 
belopp än 1 200 kronor för helt år, finns det 
dock ingen rätt till tilläggsbidrag. 

97 kap. 

1 §7 

I detta kapitel finns bestämmelser om  

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§, 

– kostnader för bostad i 14 §, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 a §§, 

– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och  

– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. 

 

15 §8 
Bostadsbidrag till barnfamiljer 

beräknas enligt 18–23 §. 
Om den bidragsgrundande inkomsten 

överstiger 150 000 kronor för en 

Bostadsbidrag till barnfamiljer 
beräknas enligt 18–23 a §§. 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 150 000 kronor för en 

 
4 Senaste lydelse 2020:432. 

5 Senaste lydelse 2020:432. 

6 Tidigare 96 kap. 3 a § upphävd genom 2020:432. 

7 Senaste lydelse 2020:432. 

8 Senaste lydelse 2020:432. 
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försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget 
minskas med 20 procent av den 
överskjutande inkomsten. 

försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget enligt 
95 kap. 2 § första stycket 1–4 minskas med 
20 procent av den överskjutande 
inkomsten. 

 
 Tilläggsbidrag till barnfamiljer 

 
 23 a §9 

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som 
tilläggsbidrag till barnfamiljer med ett belopp som 
motsvarar 25 procent av det preliminära 
bostadsbidrag som lämnas enligt 95 kap. 2 § 
första stycket 1–4 för samma månad. 

98 kap. 

1 §10 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– preliminärt bostadsbidrag i 2–4 §§, 

– slutligt bostadsbidrag i 5–7 §§, 
– omprövning vid ändrade 

förhållanden i 8 och 9 §§, och 
– utbetalning till annan än den 

försäkrade i 10 och 11 §§. 

– omprövning vid ändrade 
förhållanden i 8 och 9 §§, 

– utbetalning till annan än den 
försäkrade i 10 och 11 §§, och  

– tilläggsbidrag till barnfamiljer i 12 §. 

 
 Tilläggsbidrag till barnfamiljer 

 
 12 §11 

Bestämmelserna i 2–9 §§ gäller inte i fråga 
om tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

110 kap. 

6 §12 

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande förmåner. 

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock särskilda 

bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §. 

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är förhindrad eller 

har synnerliga svårigheter att göra en ansökan. 

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att det kan 

antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning. 

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för begränsad tid 

får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta har 

gjorts.  

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns beträffande 

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§, 

2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§, 

3. inkomstpensionstillägg i 74 a kap. 8 § andra stycket, 

4. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §, 
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 

första stycket, och 
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 

första stycket, 

 
9 Tidigare 97 kap. 23 a § upphävd genom 2020:432. 

10 Senaste lydelse 2020:432. 

11 Tidigare 98 kap. 12 § upphävd genom 2020:432. 

12 Senaste lydelse 2020:1239. 
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6. premiepension till efterlevande i 
92 kap. 2 § första stycket 

6. premiepension till efterlevande i 
92 kap. 2 § första stycket, och  

7. bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 
barnfamiljer i 93 kap. 4 § andra stycket. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.  

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före 

ikraftträdandet. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken 
 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1 

dels att 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § ska upphöra att gälla,  

dels att rubrikerna närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § ska 

utgå,  

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§, 98 kap. 1 § 

och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ”Särskilda bidrag och 

umgängesbidrag”. 

 
Lydelse enligt 2.1 Föreslagen lydelse 

 

93 kap. 

4 §2 

En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett gällande 

försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap. 
Bestämmelser om anmälan och 

ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). Bostadsbidrag i form av 
tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnas dock utan 
ansökan. 

Bestämmelser om anmälan och 
ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). 

95 kap. 

2 §3 

Bostadsbidrag lämnas i form av 

1. bidrag till kostnader för bostad, 

2. särskilt bidrag för hemmavarande barn, 
3. särskilt bidrag för barn som bor 

växelvis,  
4. umgängesbidrag till den som på 

grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem, och 

5. tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

3. särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis, och  

4. umgängesbidrag till den som på 
grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem. 

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina föräldrar 

som inte bor tillsammans. 

 

4 §4 
Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket  

1–4 betalas ut löpande som preliminärt 
bidrag, beräknat efter en uppskattad 

Bostadsbidrag betalas ut löpande som 
preliminärt bidrag, beräknat efter en 
uppskattad bidragsgrundande inkomst. 

 
1 Senaste lydelse av  

96 kap. 3 a § 2021:000  rubriken närmast före 97 kap. 23 a § 2021:000 

97 kap. 23 a § 2021:000  rubriken närmast före 98 kap. 12 § 2021:000. 

98 kap. 12 § 2021:000 

rubriken närmast före 96 kap. 3 § 2021:000 

rubriken närmast före 96 kap. 3 a § 2021:000 

2 Senaste lydelse 2021:000. 

3 Senaste lydelse 2021:000. 

4 Senaste lydelse 2021:000. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
bestäms slutligt i efterhand på grundval 
av den fastställda bidragsgrundande 
inkomsten. 

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 5 
beräknas inte på grundval av en 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
betalas ut löpande med ett belopp som bestäms 
enligt 97 kap. 23 a §. 

Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand 
på grundval av den fastställda 
bidragsgrundande inkomsten. 

96 kap. 

1 §5 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2–3 a §§. 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2 och 3 §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– barnfamiljer i 4–9 §§, 

– hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och 

– förmånstiden i 12–15 §§. 

97 kap. 

1 §6 

I detta kapitel finns bestämmelser om  

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§, 

– kostnader för bostad i 14 §, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 a §§, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§, 

– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och  

– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. 

 

15 §7 
Bostadsbidrag till barnfamiljer 

beräknas enligt 18–23 a §§. 
Om den bidragsgrundande inkomsten 

överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget enligt 
95 kap. 2 § första stycket 1–4 minskas med 
20 procent av den överskjutande 
inkomsten. 

Bostadsbidrag till barnfamiljer 
beräknas enligt 18–23 §§. 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget 
minskas med 20 procent av den 
överskjutande inkomsten. 

98 kap. 

1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– preliminärt bostadsbidrag i 2–4 §§, 

– slutligt bostadsbidrag i 5–7 §§, 
– omprövning vid ändrade 

förhållanden i 8 och 9 §§, 
– utbetalning till annan än den 

försäkrade i 10 och 11 §§, och 
– tilläggsbidrag till barnfamiljer i 12 §. 

– omprövning vid ändrade 
förhållanden i 8 och 9 §§, och 

– utbetalning till annan än den 
försäkrade i 10 och 11 §§. 

 
5 Senaste lydelse 2021:000. 

6 Senaste lydelse 2021:000. 

7 Senaste lydelse 2021:000. 

8 Senaste lydelse 2021:000. 
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110 kap. 

6 §9 

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande förmåner. 

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock särskilda 

bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §. 

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är förhindrad eller 

har synnerliga svårigheter att göra en ansökan. 

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att det kan 

antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning. 

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för begränsad tid 

får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta har 

gjorts. 

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns beträffande 

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§, 

2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§, 

3. inkomstpensionstillägg i 74 a kap. 8 § andra stycket, 

4. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §, 
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 

första stycket, 
6. premiepension till efterlevande i 

92 kap. 2 § första stycket, och 
7. bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 

barnfamiljer i 93 kap. 4 § andra stycket. 

5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 
första stycket, och 

6. premiepension till efterlevande i 
92 kap. 2 § första stycket. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före 

ikraftträdandet. 

 

 

 

 

 
9 Senaste lydelse 2021:000. 
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3 Inledning 

3.1 Ändringar i statens budget 

Enligt 9 kap. 6 § riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en 

proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret. I en 

tilläggsbestämmelse anges att förslagen ska lämnas i anslutning till den ekonomiska 

vårpropositionen och budgetpropositionen. Om det finns särskilda skäl får dock 

förslag till ändringar i budgeten lämnas vid andra tillfällen. 

Det finns ingen reglering av vilka förslag som får lämnas i en proposition om 

ändringar i budgeten. I förarbetena till riksdagsordningen framhålls dock att syftet 

med propositioner om ändringar i budgeten framför allt är att komplettera den av 

riksdagen beslutade budgeten med anledning av förändringar som vid beslutstillfället 

inte var möjliga att förutse. Reformer med varaktiga budgetära konsekvenser bör, med 

hänsyn till vikten av en samlad budgetbehandling, som huvudregel beslutas i samband 

med budgetpropositionen. I de undantagsfall där ett förslag till ändringar i budgeten 

innehåller ny lagstiftning med varaktiga budgetära effekter bör regeringen motivera 

varför förslaget lämnas vid det aktuella tillfället samt redovisa en ny preliminär 

inkomstberäkning och nya preliminära utgiftsramar för de närmast följande två åren 

(prop. 2013/14:173 s. 33 f.). 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2021. 

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och 

Liberalerna. 

3.2 Utgångspunkter för regeringens förslag  

Budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) innehöll förslag som innebär en 

expansiv finanspolitik för att så snabbt som möjligt föra Sverige ut ur 

lågkonjunkturen. Efter att budgetpropositionen lämnats till riksdagen ökade dock 

spridningen av sjukdomen covid-19 återigen. För att begränsa smittspridningen, 

förbereda för och genomföra vaccinationer och i övrigt dämpa de negativa 

konsekvenserna i samhället har regeringen redan vid sex tillfällen lämnat extra 

propositioner med förslag till ändringar i statens budget för 2021. Propositionerna har 

avsett stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset (prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175–181), vissa 

ändrade regler inom sjukförsäkringen (prop. 2020/21:78, bet. 2020/21:FiU41, 

rskr. 2020/21:213), förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för 

unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:83, 

bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182–184), förlängda ersättningar på 

sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:199–205), 

förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med 

anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, 

rskr. 2020/21:229–231) samt förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd 

till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 

(prop. 2020/21:166). 

I denna proposition lämnar regeringen förslag på ytterligare åtgärder som är 

nödvändiga för att mildra pandemins effekter för Sverige och svensk ekonomi. 
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Förslagen omfattar bl.a. ytterligare medel till sjukvård, testning och vaccinering, 

regional kollektivtrafik samt åtgärder för företag, organisationer och enskilda. 

Propositionen innehåller även andra förslag som är föranledda av ökade behov av 

medel och ändrade förutsättningar sedan riksdagens beslut om budgetpropositionen 

för 2021. 

I propositionen behandlas ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen 

skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det 

breda civilsamhället (bet. 2020/21:FiU43 punkt 2, rskr. 2020/21:199–205). 

Regeringens åtgärder med anledning av tillkännagivandet redovisas i avsnitt 5. 

Tillkännagivandet är inte slutbehandlat. 

I propositionen behandlas även ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen 

bör se över möjligheterna att på sikt avyttra statens ägande i Telia Company AB 

(bet. 2018/19:NU9 punkt 2, rskr. 2018/19:168). Regeringens åtgärder med anledning 

av tillkännagivandet redovisas i avsnitt 5. Regeringen anser att tillkännagivandet är 

slutbehandlat. 

3.3 Konsekvenser för statens budget 

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel ökar med 

19,5 miljarder kronor. Anslagsökningarna uppgår till 21,1 miljarder kronor och 

anslagsminskningarna till 1,5 miljarder kronor. Av nettoeffekten är 16,1 miljarder 

kronor hänförliga till åtgärder till följd av spridningen av covid-19 och 0,1 miljarder 

kronor hänförliga till förändringar av regelstyrda anslag och direkta effekter av 

ändrade makroekonomiska förutsättningar. Resterande 3,3 miljarder kronor avser 

ytterligare oförutsedda utgiftsökningar och omständigheter som ställer krav på 

ändringar av budgeten. 

De största utgiftsökningarna avser stöd vid korttidsarbete, 3,2 miljarder kronor, 

tillfälligt stöd för hyreskostnader, 3,0 miljarder kronor, merkostnader för covid-19-

vård och uppskjuten vård, 2,0 miljarder kronor, förstärkta resurser till testning och 

smittspårning, 1,7 miljarder kronor, bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik, 

1,0 miljarder kronor och förstärkta resurser för kostnader för vaccininköp, 

1,0 miljarder kronor. 

Statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med 

19,5 miljarder kronor till följd av förslagen i denna proposition. 

Vissa av förslagen beräknas påverka statens budget även kommande år. Statens 

budgetsaldo och statens finansiella sparande beräknas förbättras med 100 miljoner 

kronor 2022, men försämras med 150 miljoner kronor 2023 och 400 miljoner kronor 

2024. 

De ändringar av beställningsbemyndiganden som föreslås uppgår sammantaget till 

8,9 miljarder kronor. Den största ökningen av statens åtaganden, om 4,0 miljarder 

kronor, är hänförlig till forskning som bedrivs i form av fleråriga projekt och 

finansieras från anslag som disponeras av Vetenskapsrådet. 

I 2021 års ekonomiska vårproposition redovisas budgeteffekterna t.o.m. 2024 

(prop. 2020/21:100 avsnitt 6.3 tabell 6.10). I samma proposition redovisas även 

budgeteffekterna för den offentliga sektorns finansiella sparande (prop. 2020/21:100 

avsnitt 8.1 tabell 8.5). 

De anslagsförändringar som föreslås i denna proposition har beaktats i de prognoser 

som redovisas i 2021 års ekonomiska vårproposition.
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4 Tillfälligt tilläggsbidrag till 
barnfamiljer inom 
bostadsbidraget med anledning 
av covid-19 

4.1 Ärendet och dess beredning 

I promemorian Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med 

anledning av covid-19 (S2021/02767) föreslår en arbetsgrupp inom 

Socialdepartementet att ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget åter ska 

införas med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av 

utbrottet av det nya coronaviruset. Det tillfälliga tilläggsbidraget som föreslås har 

samma utformning som det tillfälliga bidrag som utbetalades under juli t.o.m. 

december 2020. En sammanfattning av promemorian finns i bilagan, avsnitt 1. 

Promemorians lagförslag finns i bilagan, avsnitt 2. Promemorian har remissbehandlats 

och en förteckning över remissinstanserna finns i bilagan, avsnitt 3. Remissyttrandena 

finns tillgängliga i Socialdepartementet (S2021/02767). 

4.2 Nuvarande bestämmelser om bostadsbidrag 

Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som har såväl 

bostadspolitiska som familjepolitiska syften. Bidraget lämnas dels till barnfamiljer, dels 

till ungdomar som fyllt 18 men inte 29 år och som inte har barn. Bestämmelser om 

bostadsbidrag finns i 95–98 kap. socialförsäkringsbalken, förkortad SFB. För 

Försäkringskassans handläggning av ärenden gäller de allmänna 

handläggningsbestämmelserna i SFB och i förvaltningslagen (2017:900). 

Bostadsbidrag lämnas till hushåll med barn som är yngre än 18 år eller som får 

förlängt barnbidrag eller studiehjälp. Rätt till bostadsbidrag som barnfamilj gäller för 

den som har vårdnaden om barn och varaktigt bor tillsammans med barnet, på heltid 

eller växelvis ungefär halva tiden, och för den som på grund av vårdnad eller umgänge 

tidvis har barn boende i sitt hem. 

Barnfamiljer kan dels få ett bidrag till bostadskostnader, dels ett bidrag för att barn 

stadigvarande bor eller tidvis vistas i hushållet. Det senare lämnas som ett särskilt 

bidrag för hemmavarande barn, för barn som bor växelvis eller som ett bidrag för 

umgängesbarn. Om ett barns föräldrar inte lever tillsammans men har gemensam 

vårdnad om barnet, har den förälder som barnet är folkbokfört hos rätt till det 

särskilda bidraget för hemmavarande barn. Storleken på det särskilda bidraget för 

hemmavarande barn beräknas efter antalet barn i familjen, 1 500 kronor för ett barn, 

2 000 kronor för två barn och 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. 

För rätt till bidrag till bostadskostnader är huvudregeln att man måste ha en egen 

bostad, dvs. äga eller inneha en hyres- eller bostadsrätt, samt vara folkbokförd på 

bostaden och stadigvarande bo där. Bidraget till bostadskostnaden är beroende av 

hushållets bidragsgrundande bostadskostnader. För barnfamiljer gäller att bidrag inte 

lämnas för bostadskostnader upp till 1 400 kronor per månad. Vid högre 

bostadskostnader kan man få bidrag med hälften av bostadskostnaden mellan 1 400 

kronor upp till en övre gräns som varierar med antalet barn. 
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För barnfamiljer finns det också vissa begränsningar för hur stor bostadsyta som får 

läggas till grund för bidraget. 

4.2.1 Inkomstprövningen inom bostadsbidraget 

Bostadsbidrag beräknas utifrån hushållets uppskattade inkomster för ett helt 

kalenderår och betalas ut löpande som ett preliminärt bidrag. Inkomsten anses vara 

lika fördelad på varje månad under kalenderåret. Beräkningen av bidraget för en viss 

månad är med andra ord inte kopplad till inkomsten under den månaden utan till en 

tolftedel av den sammanlagda inkomsten under kalenderåret. Inkomstgränserna för 

bostadsbidraget är individuella för respektive make eller sambo. 

Inkomstprövningen innebär att bidraget bestäms av det enskilda hushållets inkomster 

och tillgångar. För en ensamsökande förälder med barn kan den bidragsgrundande 

inkomsten uppgå till 150 000 kronor per år utan att bidraget reduceras. För gifta och 

sammanboende föräldrar med barn minskas bidraget om årsinkomsten överstiger 

75 000 kronor för någon av makarna eller samborna. Om den bidragsgrundande 

inkomsten är högre än inom nu nämnda gränser, minskas bostadsbidraget med 

20 procent av den överskjutande inkomsten. 

Även hushållets sammanlagda förmögenhet över 100 000 kronor beaktas vid 

beräkning av den bidragsgrundande inkomsten. Den ökas med 15 procent av 

förmögenheter som överstiger 100 000 kronor. 

Det framräknade bidragsbeloppet per månad avrundas nedåt till jämna hundratal 

kronor. Bostadsbidrag som beräknas till lägre belopp än 1 200 kronor för ett helt år, 

dvs. mindre än 100 kronor per månad, betalas inte ut. En bidragsmottagare är skyldig 

att anmäla ändrade inkomster och ändrade förhållanden till Försäkringskassan. 

Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har 

betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt när besked om slutlig 

skatt senast ska ha skickats av Skatteverket. Den som har haft lägre inkomster än vad 

som preliminärt uppgavs till Försäkringskassan får en tilläggsutbetalning med ränta. 

Den som beräknade sina inkomster för lågt får betala tillbaka det belopp som har 

betalats ut för mycket, plus en avgift. Tilläggsutbetalning och återbetalning kommer 

dock bara i fråga när skillnaden mellan slutligt och preliminärt bostadsbidrag är minst 

1 200 kronor. 

4.2.2 Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom 
bostadsbidraget juli–december 2020 

Med anledning av den ekonomiska situation som barnfamiljer riskerade att hamna i till 

följd av pandemin våren 2020 infördes från och med den 1 juli 2020 ett tillfälligt 

tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget. Bidraget hanterades av 

Försäkringskassan. 

Under perioden 1 juli t.o.m. 31 december 2020 betalades 25 procent ut i tillägg till det 

månatliga preliminära bostadsbidraget. Det innebar att i snitt cirka 138 000 

barnhushåll varje månad fick ett tillskott på 25 procent av sitt preliminära 

bostadsbidrag under andra halvåret 2020. Genomsnittsbostadsbidraget utan tillägg var 

2 796 kronor i månaden, det tillfälliga tilläggsbidraget var 699 kronor vilket gav ett 

preliminärt snittbostadsbidrag på 3 495 kronor i månaden. 



Prop. 2020/21:99 

23 

4.3 Ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer 
inom bostadsbidraget införs 

Regeringens förslag: Bostadsbidrag ska under en begränsad tid lämnas i form av 

tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Tilläggsbidraget ska lämnas till barnfamiljer som har rätt till särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag. 

Tilläggsbidraget ska beräknas på grundval av de andra formerna av bostadsbidrag som 

lämnas till barnfamiljen. 

Tilläggsbidraget ska lämnas utan ansökan. 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Boverket och Inspektionen för socialförsäkringen tillstyrker förslaget. 

Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Förvaltningsrätten i Uppsala och 

Domstolsverket har inga synpunkter på förslaget eller inget att invända. 

Kronofogdemyndigheten och Sveriges Makalösa Föräldrar ser positivt på förslaget. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) tillstyrker förslaget, men anser att insatser inom ramen 

för bostadsbidraget inte bör vara en huvudsaklig strategi för att stötta familjer med 

svag ekonomi, utan att det krävs insatser inom utbildning och bättre vägar till jobb för 

en långsiktig förändring. Däremot instämmer LO med regeringen om att det under 

pandemin finns ett behov av att minska riskerna för att särskilt utsatta hushåll inte har 

råd att betala sina boendekostnader. LO stöder förslaget att tilläggsbidraget ska vara 

tidsbegränsat. Rädda Barnen välkomnar förslaget men anför att förslaget inte når de 

barn som lever utan en fast bostad och anser att regeringen bör ser över hur 

familjepolitiska insatser såsom utökade och mer träffsäkra bostadsbidrag kan bli 

permanenta, även efter den 31 december 2021. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser 

positivt på förslagen men anför att tilläggsbidraget även bör lämnas till unga som har 

rätt till bostadsbidrag. 

Skälen för regeringens förslag: Med anledning av den ekonomiska situation som 

har uppstått på grund av utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller 

riskerar att få kraftigt sänkta disponibla inkomster. 

De negativa ekonomiska konsekvenserna av en långdragen pandemi har drabbat stora 

grupper i samhället, däribland unga och barnhushåll. I en webbenkät från 

Kronofogdemyndigheten till ett riksrepresentativt urval medborgare ställdes frågor om 

ekonomi vid två tillfällen. Den första enkäten är daterad maj 2020 och den andra i 

januari 2021, vilket gör att det går att avläsa de effekter som pandemin har gett under 

den aktuella perioden. De flesta grupper i samhället har påverkats men det är extra 

markant bland dem som redan i maj 2020 hade en låg inkomst, samt barnhushåll och 

då främst bland ensamstående föräldrar. För den sistnämnda gruppen har andelen 

som minst någon gång under de senaste 12 månaderna befunnit sig i en situation där 

det inte funnits pengar till att betala alla räkningar, amorteringar eller räntor på 

förfallodagen ökat från 17 procent i maj 2020 till 42 procent i januari 2021. Mot 

bakgrund av denna försämrade ekonomiska situation som beskrivs för barnhushåll 

med låga inkomster ser regeringen skäl att föreslå att ett tillfälligt tilläggsbidrag till 

barnfamiljer med bostadsbidrag åter ska lämnas. Regeringen föreslår att 

tilläggsbidraget ska ha samma konstruktion, målgrupp och omfattning som det 

tillfälliga tilläggsbidrag som tidigare lämnades med anledning av pandemin. 

Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi. Av den 

anledningen är bostadsbidraget en lämplig förmån att använda för att ge ekonomiskt 



Prop. 2020/21:99 

24 

utsatta barnhushåll extra resurser. Boendekostnaden är den största enskilda 

utgiftsposten för många hushåll och för att minska risken att barnfamiljer inte kan 

betala sina boendekostnader är det lämpligt att under en begränsad tid åter förstärka 

bostadsbidraget till barnfamiljer med ett tilläggsbidrag. Ett förstärkt bostadsbidrag kan 

också ge ett stöd för de hushåll med barn som inte tidigare har haft bostadsbidrag 

men som med anledning av utbrottet av sjukdomen covid-19 har fått en stor 

försämring av sina disponibla inkomster och därför ansöker om och beviljas 

bostadsbidrag. Förstärkningen ökar inte risken för skuldsättning inom 

bostadsbidragssystemet (se avsnitt 4.6.7). 

Även om bostadsbidraget är en inkomstprövad förmån som är fördelningsekonomiskt 

träffsäker, sett till vilka hushåll som är mottagare av bidraget, så är det ändå inte en 

förmån som når alla som kan ha behov av ett ekonomiskt stöd på grund av sänkta 

disponibla inkomster. För barnhushåll beror detta till stor del på de individuella 

inkomstgränserna som innebär att det är svårt för sammanboendehushåll att uppfylla 

villkoren och därmed kunna vara mottagare av bostadsbidrag. Villkoren för förmånen 

innebär också att hushåll utan barn där de vuxna är 29 år eller äldre inte har tillgång till 

bostadsbidraget. 

Bostadsbidraget är en komplex förmån med många olika kvalifikationskrav och villkor 

som påverkar både rätten till förmånen och dess storlek. Att göra förändringar som 

vidgar målgruppen eller omfattningen på bidraget för att göra det än mer träffsäkert 

bedöms inte vara möjligt att genomföra nu. Samtidigt är det angeläget att i närtid 

kunna ge ett extra ekonomiskt stöd till de barnhushåll som har de lägsta inkomsterna. 

Bostadsbidragets konstruktion innebär ett avstämningsförfarande mellan ett 

preliminärt bostadsbidrag som baseras på uppskattade inkomstförhållanden för det 

kommande året, och som senare stäms av mot hushållets taxerade inkomster och 

beslut om ett slutligt bostadsbidrag. Att ändra på villkor inom avstämningsförfarandet 

som riskerar få till följd att hushåll senare får ett stort återkrav, som kan vara svårt att 

kunna betala tillbaka, bedöms heller inte vara lämpligt. 

Mot den bakgrunden bedöms det i stället vara mer lämpligt att inom bostadsbidraget 

införa ett tidsbegränsat tilläggsbidrag för barnfamiljer som har låga inkomster. 

Tilläggsbidraget föreslås lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det 

ordinära bostadsbidraget. Det innebär att tilläggsbidraget inte ska beräknas efter en 

bidragsgrundande inkomst utan i stället ska betalas ut löpande med ett belopp som 

bestäms av en beräkningsfaktor kopplad till storleken på det ordinarie framräknade 

preliminära bostadsbidraget. Förslaget innebär att någon ansökan för att få 

tilläggsbidraget därmed inte behövs. 

Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som har rätt till särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag enligt 96 kap. 3 och 4–9 §§ SFB. Av nämnda bestämmelser framgår 

att bostadsbidrag till barnfamiljer lämnas i form av särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag till en försäkrad som 

– har vårdnaden om ett barn och varaktigt bor tillsammans med barnet (4 § första 

stycket), 

– har ett barn som inte varaktigt bor hemma på grund av vård eller undervisning, 

men som vistas i hemmet under minst så lång tid varje år som motsvarar 

normala skolferier (4 § andra stycket), 

– har vårdnaden om ett barn som bor växelvis hos den försäkrade (5 a §), 

– har vårdnad om eller umgänge med ett barn och tidvis bor med barnet (6 §), 

– har tagit emot barn för vård i familjehem efter en myndighets beslut, om barnet 

beräknas bo i hemmet under minst tre månader (7 §), 
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– är förälder till ett barn under 18 år men barnet bor i ett familjehem, stödboende 

eller i ett hem för vård eller boende, om det finns särskilda skäl för att lämna 

bidrag (8 och 9 §§). 

Av 96 kap. 5 § SFB framgår att den förälder som barnet är folkbokfört hos har rätt till 

bostadsbidrag enligt 4 och 8 §§, om barnets föräldrar inte lever tillsammans men har 

gemensam vårdnad om barnet. Enligt 95 kap. 5 § 2 avses med barn den som är under 

18 år och den som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. 

studiestödslagen (1999:1395). 

Bestämmelserna om inkomstgränser i 97 kap. 15 § SFB ska inte tillämpas på 

tilläggsbidraget eftersom det inte ska inkomstprövas på det sätt som föreskrivs i den 

paragrafen. Bidragets storlek ska i stället bestämmas genom en beräkningsfaktor i 

förhållande till det preliminära bostadsbidraget (se avsnitt 4.4). 

SKR anser att tilläggsbidraget även bör lämnas till unga som har rätt till bostadsbidrag. 

Ungdomshushållen inom bostadsbidraget består dock i stor utsträckning av studenter. 

Det är en grupp som redan har fått lättnader till följd av det nya coronaviruset. Dels 

har fribeloppet i studiemedlen tagits bort fram till den 30 juni 2021, dels får de 

studerande behålla studiemedlen även om det saknas möjligheter att bedriva studier, 

t.ex. om skolan är stängd eller de studerande inte kan ta de poäng de fått studiemedel 

för. Regeringen ser därmed inte ett behov av att tilläggsbidraget även bör lämnas till 

ungdomshushållen inom bostadsbidraget. 

Rädda Barnen har anfört att förslaget inte når de barn som lever utan en fast bostad 

och anser att regeringen bör ser över hur familjepolitiska insatser såsom utökade och 

mer träffsäkra bostadsbidrag kan bli permanenta, även efter den 31 december 2021. 

Dessa frågor behandlas i utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd som har i 

uppdrag att se över dels hur bostadsbidraget kan göras mer träffsäkert och minska 

skuldsättningen, dels hur bostadsbidragets konstruktion kan moderniseras 

(dir. 2018:97). 

4.4 Ersättningens storlek och avstämning 

Regeringens förslag: Tilläggsbidraget till barnfamiljer ska lämnas månadsvis med ett 

belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidrag som lämnas för 

samma månad. 

Tilläggsbidraget ska inte ingå i den slutliga avstämningen av bostadsbidraget som görs 

efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för kalenderåret. 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Sveriges Makalösa Föräldrar framför att de barnfamiljer som är 

mest ekonomiskt utsatta är de som har försörjningsstöd. De uppmärksammar att ett 

höjt bostadsbidrag för dessa familjer resulterar i ett sänkt försörjningsstöd från 

kommunen. Sveriges Makalösa Föräldrar anser därför att tilläggsbidraget bör undantas 

när försörjningsstödet räknas fram. Övriga remissinstanser har inte särskilt uttalat sig 

om förslaget. 

Skälen för regeringens förslag: Storleken på tilläggsbidraget till barnfamiljer beror 

på storleken av det preliminära bostadsbidraget och ska inte påverkas av det slutliga 

bostadsbidrag som bestäms enligt 98 kap. 5–7 §§ SFB. Tilläggsbidraget är avsett att 

vara ett tillfälligt tillskott för ekonomiskt utsatta hushåll i en extraordinär situation. 

Det är därför inte rimligt att låta tilläggsbidraget ingå i avstämningsförfarandet inom 

bostadsbidraget och därmed riskera att dessa hushåll får ett återkrav för ett 
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tilläggsbidrag som hushållen inte har ansökt om. Det är inte ekonomiskt försvarbart 

att göra omfattande it-förändringar för ett stöd som ska lämnas under en begränsad 

tid. För att uppnå det syfte som tilläggsbidraget har är det lämpligt att berörda hushåll 

inte ska behöva avstå från att ansöka om det ordinarie bostadsbidraget på grund av 

oro över vilka konsekvenser det skulle kunna få för framtida avstämningar. 

Som framgår ovan beräknas tilläggsbidraget på grundval av det preliminära 

bostadsbidraget. Enligt förslaget ska tilläggsbidrag inte lämnas i form av preliminärt 

respektive slutligt bostadsbidrag. Tilläggsbidraget kommer därför inte att omfattas av 

den slutliga avstämning som görs enligt 98 kap. 5–7 §§ SFB efter det att beslut om 

slutlig skatt har meddelats för kalenderåret (se den föreslagna 98 kap. 12 § SFB). Att 

det slutliga bostadsbidraget blir lägre än det preliminära bostadsbidraget innebär 

således inte att den försäkrade blir återbetalningsskyldig för någon del av 

tilläggsbidraget. 

Om avstämningen dock ger vid handen att den försäkrade över huvud taget inte skulle 

ha haft rätt till bostadsbidrag, innebär det att även tilläggsbidraget har lämnats 

felaktigt. Av 108 kap. 9 § andra stycket SFB följer att Försäkringskassan då ska besluta 

om återbetalning av hela bostadsbidraget. Detta inkluderar då även tilläggsbidraget. 

Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på 

återbetalning (108 kap. 11 §). Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för 

eftergift ska det särskilt beaktas vilken förmåga den eller de försäkrade har att kunna 

betala tillbaka ersättningen. Om den eller de som tagit emot bostadsbidrag medvetet 

eller av oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter till grund för beräkningen av rätten 

till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges. För att rätten till eftergift 

ska kunna prövas ska skyldigheten enligt 110 kap. 46 och 47 §§ att anmäla ändrade 

förhållanden ha fullgjorts. Om någon anmälan inte har gjorts, kan frågan om eftergift 

ändå prövas om den anmälningsskyldige inte skäligen borde ha insett att en sådan 

anmälan skulle ha gjorts (108 kap. 14 §). 

Tilläggsbidrag till barnfamiljer ska inte omfattas av den slutliga avstämning som görs 

efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för kalenderåret. Det föreslås därför 

att bestämmelserna i 98 kap. 2–9 §§ SFB inte ska gälla i fråga om tilläggsbidraget. 

Bestämmelserna om preliminärt bostadsbidrag, slutligt bostadsbidrag och omprövning 

av preliminärt respektive slutligt bostadsbidrag vid ändrade förhållanden ska således 

inte tillämpas i fråga om tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Sveriges Makalösa Föräldrar anser att tilläggsbidraget bör undantas när försörjningsstödet 

räknas fram. Regeringen anser att frågan om storlek och beräkning av försörjningsstöd 

är en större fråga och konstaterar samtidigt att det i aktuellt lagstiftningsärende saknas 

beredningsunderlag för att göra en sådan ändring som Sveriges Makalösa Föräldrar 

föreslår. 

4.5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Regeringens förslag: Bestämmelserna om tilläggsbidrag till barnfamiljer ska träda i 

kraft den 1 juli 2021 och gälla t.o.m. december 2021. Äldre bestämmelser ska 

fortfarande gälla för bostadsbidrag som avser tid före den 1 juli 2021. 

Lagändringarna som innebär att nuvarande bestämmelser om bostadsbidrag återinförs 

ska träda i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna om tilläggsbidrag till barnfamiljer 

ska fortfarande gälla i fråga om bostadsbidrag som avser tid före den 1 januari 2022. 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. 
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Remissinstanserna: Sveriges Makalösa Föräldrar anför att ett ikraftträdande från den 

1 juli blir för sent och att det är bättre att ge bidraget retroaktivt från den 1 januari. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att det är ett problem att framförhållningen i 

beslutsprocessen om stödet har varit för svag. Tillägget utbetalades mellan juli och 

december 2020. Efter årsskiftet har tillägget inte varit tillgängligt. Det nya beslutet 

innebär ett uppehåll i stödet på sex månader. De ekonomiska förutsättningarna för 

barnhushåll med svag ekonomi har dock inte förbättrats sedan januari 2021. LO anser 

att det är viktigt att förutsägbarheten i de statliga ekonomiska stöden under pandemin 

förbättras. 

Skälen för regeringens förslag: De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart 

som möjligt, vilket bedöms vara den 1 juli 2021. 

Tilläggsbidraget till barnfamiljer är ett stöd av extraordinär karaktär och bör därför 

lämnas under en begränsad tidsperiod. Enligt den bedömning som görs bör stödet 

lämnas under andra halvåret 2021. De föreslagna bestämmelserna om tilläggsbidrag till 

barnfamiljer bör således gälla t.o.m. december 2021. De bestämmelser om 

bostadsbidrag som gällde omedelbart före den 1 juli 2021 bör åter träda i kraft den 

1 januari 2022. Ett ikraftträdande före den 1 juli 2021 som Sveriges Makalösa 

Föräldrar anfört bedöms inte möjligt att hinna med. Regeringen instämmer inte med 

det som Sveriges Makalösa Föräldrar har anfört om att effekten av tilläggsbidraget blir 

bättre om det i stället ges retroaktivt från den 1 januari. Regeringen anser att 

tilläggsbidraget ger en bättre träffsäkerhet om stödet kopplas till ett pågående 

bostadsbidrag på så sätt som har föreslagits. 

Regeringen instämmer med LO att det bör finnas en förutsägbarhet i de statliga 

ekonomiska stöden, men under den osäkra situationen som följt av pandemin har det 

av olika skäl varit svårt. Regeringens ursprungliga bedömning av behovet av det 

tillfälliga tilläggsbidraget var att det skulle finnas ett behov av stödet under perioden 

juli t.o.m. december 2020. Även om arbetet med vaccinering pågår är spridningen av 

covid-19 i samhället på en fortsatt hög nivå. Med den fortsatt pågående pandemin 

görs därför bedömningen att det finns behov av förstärkningar för barnhushåll inom 

bostadsbidraget. 

Av övergångsbestämmelserna till de lagändringar som nu föreslås bör det framgå att 

äldre bestämmelser om bostadsbidrag fortfarande ska gälla för bidrag som avser tid 

före ikraftträdandet. Bestämmelserna om tilläggsbidrag ska dock gälla även efter den 

1 januari 2022 när det gäller bostadsbidrag som avser perioden juli–december 2021. 

4.6 Konsekvenser 

4.6.1 Barnfamiljer med bostadsbidrag 

Enligt statistik från Försäkringskassan var det knappt 165 000 hushåll som tog emot 

bostadsbidrag i december 2020. Av dessa var den dominerande delen, 138 000 hushåll, 

barnhushåll vilket motsvarar ca 84 procent. 

Den övervägande delen av barnhushållen utgörs av hushåll med hemmavarande barn, 

115 000 och 57 procent av barnhushållen består av ensamstående kvinnor. 

De barnfamiljer som tar emot bostadsbidrag har som grupp en annan 

försörjningsprofil än övriga barnfamiljer. För 83 procent av hushåll som inte tar emot 

bostadsbidrag är löneinkomster den huvudsakliga försörjningen. Motsvarande siffra 

för hushåll med bostadsbidrag är 53 procent. För barnfamiljer som tar emot 

bostadsbidrag är det 26 procent av de ensamstående som även får ekonomiskt bistånd, 
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och för sammanboende mottagare är siffran 42 procent. Två tredjedelar av 

barnhushållen som tar emot bostadsbidrag är ensamstående. 

Att den övervägande andelen barnhushåll är ensamförälderhushåll beror inte enbart på 

att ensamstående ofta har låg ekonomisk standard – även om det är vanligare i den 

gruppen – utan även på att de individuella inkomstgränserna inom bostadsbidraget för 

makar eller sambor är bestämda till en nivå som motsvarar hälften av inkomstgränsen 

för en ensamstående förälder (se avsnitt 4.2). 

Tabell 4.1 Antal och andel hushåll med bostadsbidrag i december 2020 

Hushållstyp Antal hushåll Andel 

Hemmavarande barn 115 180 83 % 

Växelvist boende barn 18 470 13 % 

Umgängesbarn 4 780 3 % 

Sammanboende sökande 44 050 32 % 

Ensamstående sökande 94 380 68 % 

Källa: Försäkringskassan 

Den genomsnittliga bidragsgrundande inkomsten i december 2020 för samtliga 

barnhushåll var 180 700 kronor. När det gäller skillnaden mellan sammanboendes och 

ensamståendes hushållsinkomster är det viktigt att ha i minne att inkomsten per 

individ är lägre i sammanboende hushåll. Den skillnaden kvarstår även efter att 

bostadsbidrag har lämnats. 

Tabell 4.2 Bidragsgrundande inkomst och bidragsbelopp per hushållstyp inom 
bostadsbidraget i december 2020 

Kronor 

Hushållstyp Månadsinkomst Bostadsbidrag 

Samtliga barnhushåll 15 057 2 583 

Hemmavarande barn 14 833 2 659 

Växelvist boende barn 17 417 2 028 

Umgängesbarn 11 333 2 016 

Sammanboende hushåll 17 077 2 481 

Ensamboende hushåll 14 026 2 630 

Källa: Försäkringskassan 

Som framgår ovan av de gällande bestämmelserna för bostadsbidrag påverkar såväl 

inkomster, boendekostnader som storleken på hushållet hur mycket som lämnas i 

preliminärt bostadsbidrag. I tabellen ovan visas månadsinkomst och bostadsbidrag per 

månad för de olika hushållstyperna. Den genomsnittliga bostadskostnaden för 

barnhushåll med bostadsbidrag var 6 839 kronor i månaden i december 2020. 

4.6.2 Konsekvenser för statens budget 

Den lagändring som tillfälligt införs innebär att Försäkringskassan ska lämna ett 

tilläggsbidrag till de barnhushåll som har beviljats bostadsbidrag under perioden juli 

t.o.m. december 2021. Tilläggsbidraget ska för varje månad beräknas med en 

omräkningsfaktor på 25 procent, dvs. en andel av 0,25 av det beräknade och 

utbetalade ordinarie preliminära bostadsbidraget. Hushållen som nås beskrivs närmare 

ovan. Kostnaden har beräknats med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT till att 

bli 560 miljoner kronor för anslaget bostadsbidrag. Tilläggsbidraget kommer att ingå i 

samma anslagspost som det ordinarie bostadsbidraget. 
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4.6.3 Konsekvenser för Försäkringskassan 

De ändringar som föreslås bedöms innebära vissa administrativa och ekonomiska 

konsekvenser för Försäkringskassan. 

Försäkringskassan ska beräkna och betala ut tilläggsbidraget i ett stort antal ärenden. 

Detta medför behov av att informera om tilläggsbidraget och ökade portokostnader 

för utskick av beslut. Avseende myndighetens it-system fordras inga nya åtgärder 

eftersom tidigare utvecklade kanaler kan återanvändas. Vissa tester av systemen 

kommer dock att vara nödvändiga för att säkra funktionaliteten. Då det inte krävs en 

ansökan för att få tilläggsbidraget bedöms inte Försäkringskassan få ökad 

handläggning med anledning av förslaget i sig. Däremot kan den fortsatt ekonomiskt 

ansträngda situationen i samhället på grund av utbrottet av covid-19 leda till ett ökat 

inflöde i bostadsbidraget, även utan införande av tilläggsbidraget. 

Sammantaget bedöms Försäkringskassans ökade administrationskostnader med 

anledning av tilläggsbidraget som mycket begränsade och bedöms kunna hanteras 

inom myndighetens förvaltningsanslag. 

4.6.4 Konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Beslut om tilläggsbidrag inom bostadsbidraget kan i försumbar omfattning antas 

komma att överklagas till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Beslut om 

tilläggsbidrag är gynnande. De hushåll med bostadsbidrag som inte kan få 

tilläggsbidrag (hushåll utan barn) får inget beslut om det och det finns därmed inget 

beslut att överklaga. Det kan inte uteslutas att hushåll utan barn i något fall ansöker 

om tilläggsbidrag eller att Försäkringskassans beräkning av tilläggsbidraget till 

barnfamiljer överklagas i enstaka fall. Förslaget borde således komma att medföra 

mycket få tillkommande mål hos domstolarna. Förslaget bedöms därmed inte ge 

upphov till kostnadsökningar för de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

4.6.5 Konsekvenser för jämställdheten 

Förslaget som sådant förväntas endast påverka jämställdheten i viss utsträckning. 

Förändringen gäller under en begränsad period. Det är fler kvinnor än män som är 

mottagare av bostadsbidrag i dag och därmed kommer även tilläggsbidraget i större 

utsträckning nå hushåll med kvinnor med försörjningsansvar än män. Förslaget 

innebär därför att kvinnor med försörjningsansvar får en något bättre ekonomisk 

situation. 

4.6.6 Konsekvenser för barn 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska beaktas. 

Barnkonventionen anger att barnet ska ses som en individ med egna rättigheter. 

Barnkonventionen har fyra grundprinciper: alla barn ska få sina rättigheter 

tillgodosedda utan åtskillnad eller diskriminering (artikel 2), vid alla åtgärder som rör 

barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3), varje 

barn har rätt till liv och staten ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling 

(artikel 6), barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad (artikel 12). En bedömning av eventuella konsekvenser av en åtgärd 

bör bedömas utifrån dessa grundprinciper, samt utifrån andra relevanta artiklar i 

barnkonventionen. Förslaget om tilläggsbidrag innebär att vissa föräldrar får en 

förbättrad ekonomisk situation, vilket också bör innebära en förbättring för berörda 

barn, bl.a. i förhållande till barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
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4.6.7 Konsekvenser för enskilda 

Förslaget om ett tilläggsbidrag för barnhushåll som tar emot bostadsbidrag ger såväl 

positiva som neutrala konsekvenser för olika typer av hushåll med bostadsbidrag. 

Samtliga barnhushåll med bostadsbidrag kommer att få ett tilläggsbidrag och därmed 

ett högre totalt bidrag med förslaget. Undantagna är de hushåll med ekonomiskt 

bistånd där den ekonomiska situationen kommer att bli oförändrad eftersom det 

ekonomiska biståndet minskas i samma utsträckning som tilläggsbidraget ökar 

bostadsbidraget. 

För 2020 var det genomsnittliga bostadsbidraget per månad, exklusive det tillfälliga 

tilläggsbidraget, 2 796 kronor. Under det halvår med tillfälligt tilläggsbidrag var det 

genomsnittliga bostadsbidraget för barnhushåll istället 699 kronor högre, dvs. 3 495 

kronor per månad. 

I Försäkringskassans prognos för 2021 är det genomsnittliga bostadsbidraget för 

barnfamiljer 2 872 kronor i månaden, vilket innebär att tilläggsbidraget i genomsnitt 

kommer att vara 718 kronor per månad för berörda hushåll. Det sammanlagda 

utbetalade bostadsbidraget kommer i genomsnitt uppgå till knappt 3 600 kronor under 

den period för vilken tilläggsbidraget nu föreslås lämnas. 

Tilläggsbidraget är avsett att möta behov för de hushåll som står utan inkomst eller 

som riskerar få en kraftigt försämrad inkomst med anledning av den ekonomiska kris 

som drabbat dem till följd av pandemin. Nedan visas typfall för två hushåll under 

2021 och hur de påverkas av tilläggsbidraget. 

Tabell 4.3 Effekt av tilläggsbidraget för olika typfallshushåll 

Kronor per månad 

Antal barn Boendekostnad 
Bostadsbidrag 

idag 
Bostadsbidrag 

inkl. tillägg 
Tilläggsbidrag/höjd 
disponibel inkomst* 

Ensamstående med inkomst på 

25 500 kr         

1 5 550 800 1 000 200 

2 6 800 1 600 2 000 400 

3 7 700 2 600 3 250 650 

Hushåll med 0 kr i inkomst med 

ekonomiskt bistånd         

1 5 500 3 400 4 250 850/0 

2 6 800 4 200 5 250 1 050/0 

3 7 700 5 200 6 500 1 300/0 

* Tilläggsbidraget för ett hushåll utan inkomst fastställs enligt tabell ovan, men för denna grupp med ekonomiskt 
bistånd blir det inte någon skillnad i disponibel inkomst. För det andra typfallen är tilläggsbidraget samma som 
ökningen av den disponibla inkomsten. 

Försäkringskassan anför att för de fall ett preliminärt bostadsbidrag lämnas felaktigt så 

kommer dock det felaktigt utbetalade beloppet att bli större eftersom både det 

preliminära bostadsbidraget och tilläggsbidraget då ska återkrävas enligt 108 kap. 9 § 

SFB. Därmed innebär förslaget i vissa fall en risk för ökad skuldsättning. 

Kronofogdemyndigheten delar den synpunkten och framför att om avstämningen av det 

preliminära bostadsbidraget visar att den som mottagit bostadsbidrag inte haft rätt till 

bostadsbidrag, innebär det att även tilläggsbidraget har lämnats felaktigt. 

Försäkringskassan ska då besluta om återbetalning av hela bostadsbidraget, inklusive 

tilläggsbidraget. Detta kan medföra att återkravsbeloppen blir högre, att fler personer 

blir restförda och att restföringsbeloppen blir högre. 

Regeringen instämmer i Försäkringskassans och Kronofogdemyndighetens 

bedömning om en viss ökad risk för att återkravets storlek kan öka med anledning av 



Prop. 2020/21:99 

31 

förslaget. Regeringen vill dock uppmärksamma att förslaget om tilläggsbidrag innebär 

att om avstämningen ger vid handen att den försäkrade över huvud taget inte skulle ha 

haft rätt till bostadsbidrag, innebär det att även tilläggsbidraget har lämnats felaktigt. 

Av 108 kap. 9 § andra stycket SFB följer att Försäkringskassan då ska besluta om 

återbetalning av hela bostadsbidraget, vilket även inkluderar tilläggsbidraget. 

Regeringen bedömer att en sådan situation endast uppstår i ett fåtal ärenden. 

Regeringen anser därför att risken för skuldsättning inte ökar i sig med förslaget 

eftersom tilläggsbidraget inte ska vara en del av den slutliga avstämningen. 

Försäkringskassan anför vidare att utformningen av tilläggsbidraget i sig inte medför 

någon ökad risk för felaktiga utbetalningar. 

Sveriges Makalösa Föräldrar anser att tilläggsbidraget bör undantas när försörjningsstödet 

räknas fram. De uppskattar att hälften av de bidrag som betalades ut förra året 

hamnade hos kommunerna i stället för att gå till utsatta barnfamiljer. 

Regeringen instämmer med Sveriges Makalösa Föräldrar att för de hushåll som uppbär 

ekonomiskt bistånd ger förslaget inte någon påverkan på hushållets disponibla 

inkomst. Som framgår ovan är det ca 26 procent av de ensamstående barnhushållen 

och 42 procent av de sammanboende barnhushållen som tar emot bostadsbidrag som 

även tar emot ekonomiskt bistånd (se avsnitt 4.6.1). Regeringen beräknar att 

kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd kommer minska med 132 miljoner (se 

avsnitt 4.6.8). 

4.6.8 Konsekvenser för kommunerna 

Förslaget om tilläggsbidrag till barnhushåll med bostadsbidrag beräknas uppgå till 

560 miljoner kronor. För hushåll som samtidigt får ekonomiskt bistånd från sin 

kommun kommer ett höjt bostadsbidrag leda till att det ekonomiska biståndet sänks i 

motsvarande grad. Detta medför att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att 

vara 132 miljoner kronor lägre under 2021. I övrigt förväntas inte förslaget innebära 

några konsekvenser för kommunernas handläggning av ekonomiskt bistånd eftersom 

uppgift om att bostadsbidrag har lämnats redan finns tillgänglig via en digital tjänst, 

SSBTEK (sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd), och där kommer 

tilläggsbidraget att ingå i posten för bostadsbidrag. 

4.7 Författningskommentar 

4.7.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

93 kap. 

4 § 

Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser om socialförsäkringsförmåner i form av 

bidrag till kostnader för bostad (jfr 1 §). 

Av ett tillägg i andra stycket framgår att bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 

barnfamiljer lämnas utan ansökan. Det innebär att Försäkringskassan självmant ska 

besluta om, beräkna och betala ut tilläggsbidraget i samband med den månadsvisa 

preliminära utbetalningen av bostadsbidrag (jfr 95 kap. 4 § andra stycket och 97 kap. 

23 a §). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3.  
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95 kap. 

2 § 

Paragrafen reglerar i vilka former bostadsbidrag lämnas. 

Av en ny femte punkt i första stycket framgår att bostadsbidrag även lämnas i form av 

tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

4 § 

Paragrafen reglerar grundläggande principer för bostadsbidrag. 

Av första stycket framgår att bostadsbidrag betalas ut löpande under kalenderåret som 

ett preliminärt bidrag. Det preliminära bidraget baseras på en uppskattad inkomst. När 

den försäkrades bidragsgrundande inkomst har fastställts slutligt för det aktuella 

kalenderåret bestäms även bidraget slutligt. I första stycket görs en följdändring med 

anledning av det nya andra stycket. Av ändringen framgår att det endast är 

bostadsbidrag enligt 95 kap. 2 § första stycket 1–4 som beräknas utifrån en 

bidragsgrundande inkomst. 

Av andra stycket följer att regleringen i första stycket inte gäller i fråga om tilläggsbidrag 

till barnfamiljer enligt 95 kap. 2 § första stycket 5. Enligt andra stycket beräknas sådant 

bidrag inte på grundval av en bidragsgrundande inkomst utan betalas ut löpande med 

ett belopp som bestäms enligt 97 kap. 23 a § (se kommentaren till den paragrafen). 

Tilläggsbidrag till barnfamiljer är en förmån som beräknas utifrån storleken på de 

andra formerna av bostadsbidrag som lämnas till barnfamiljer. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

96 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 96 kap. Bestämmelsen kompletteras i första stycket 

med en hänvisning till den nya 3 a §. 

3 a § 

Paragrafen är ny. Bestämmelsen reglerar vem som har rätt till bostadsbidrag i form av 

tilläggsbidrag till barnfamiljer samt hur ett sådant bidrag beräknas. 

Av bestämmelsens första stycke framgår att den som har rätt till särskilt bidrag eller 

umgängesbidrag enligt 3 och 4–9 §§ också har rätt till tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Av 3 och 4–9 §§ följer att bostadsbidrag till barnfamiljer lämnas i form av särskilt 

bidrag eller umgängesbidrag till en försäkrad som 

– har vårdnaden om ett barn och varaktigt bor tillsammans med barnet (4 § första 

stycket), 

– har ett barn som inte varaktigt bor hemma på grund av vård eller undervisning, 

men som vistas i hemmet under minst så lång tid varje år som motsvarar 

normala skolferier (4 § andra stycket), 

– har vårdnaden om ett barn som bor växelvis hos den försäkrade (5 a §), 

– har vårdnad om eller umgänge med ett barn och tidvis bor med barnet (6 §), 

– har tagit emot barn för vård i familjehem efter en myndighets beslut, om barnet 

beräknas bo i hemmet under minst tre månader (7 §), 
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– är förälder till ett barn under 18 år men barnet bor i ett familjehem, stödboende 

eller i ett hem för vård eller boende, om det finns särskilda skäl för att lämna 

bidrag (8 och 9 §§). 

Av 5 § framgår att den förälder som barnet är folkbokfört hos har rätt till 

bostadsbidrag enligt 4 och 8 §§, om barnets föräldrar inte lever tillsammans men har 

gemensam vårdnad om barnet. Enligt 95 kap. 5 § 2 avses med barn den som är under 

18 år och den som får förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. 

studiestödslagen (1999:1395). 

Av andra stycket framgår att tilläggsbidrag till barnfamiljer beräknas på grundval av 

bidrag till kostnader för bostad, särskilt bidrag och umgängesbidrag (dvs. övriga 

former av bostadsbidrag enligt 95 kap. 2 § första stycket 1–4). Om sådana bidrag 

sammanlagt beräknas till ett mindre belopp än 1 200 kronor för helt år finns det dock 

ingen rätt till tilläggsbidrag. Beloppsgränsen hänger samman med bestämmelsen i 

97 kap. 16 § som anger att bostadsbidrag som beräknas till ett mindre belopp än 1 200 

kronor för helt år inte betalas ut. Det innebär att ett preliminärt bidrag måste uppgå 

till minst 100 kronor per månad för att bidraget ska betalas ut. Av andra stycket följer 

att ett bostadsbidrag som är för litet för att betalas ut inte kan ligga till grund för 

tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Vilket belopp tilläggsbidraget ska lämnas med regleras i den nya 97 kap. 23 a §, se 

kommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

97 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 97 kap. Tredje strecksatsen kompletteras med en 

hänvisning till den nya 23 a §. 

15 § 

Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer. 

Första stycket kompletteras med en hänvisning till den nya 23 a §. I andra stycket finns en 

reglering om bostadsbidrag som beräknas utifrån en bidragsgrundande inkomst. Av 

ett tillägg i stycket i form av en hänvisning till 95 kap. 2 § första stycket 1–4 följer att 

regleringen inte ska tillämpas på tilläggsbidrag till barnfamiljer enligt 95 kap. 2 § första 

stycket 5 (jfr 95 kap. 4 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

23 a § 

Paragrafen är ny och reglerar med vilket belopp tilläggsbidrag till barnfamiljer ska 

lämnas. 

Enligt paragrafen lämnas tilläggsbidrag till barnfamiljer månadsvis med ett belopp som 

motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidrag som lämnas enligt 95 kap. 2 § 

första stycket 1–4 för samma månad. Storleken på tilläggsbidraget till barnfamiljer 

beror på storleken av det preliminära bostadsbidraget och påverkas inte av det slutliga 

bostadsbidrag som bestäms enligt 98 kap. 5–7 §§ (jfr 98 kap. 12 §). 

Av den nya 98 kap. 12 § följer att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte lämnas i form av 

preliminärt respektive slutligt bostadsbidrag och inte omfattas av den slutliga 
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avstämning som görs efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för 

kalenderåret. Att det slutliga bostadsbidraget blir lägre än det preliminära 

bostadsbidraget innebär således inte att den försäkrade blir återbetalningsskyldig för 

någon del av tilläggsbidraget. Omvänt gäller att ett högre slutligt bostadsbidrag inte ger 

rätt till ett högre tilläggsbidrag. Om emellertid avstämningen enligt 98 kap. 5–7 §§ 

visar att den försäkrade över huvud taget inte har haft rätt till bostadsbidrag, har även 

tilläggsbidraget lämnats felaktigt (jfr 96 kap. 3 a § som reglerar rätten till 

tilläggsbidrag). Av 108 kap. 9 § andra stycket följer att Försäkringskassan då ska 

besluta om återbetalning av hela bostadsbidraget (inklusive tilläggsbidraget). 

Bestämmelsen om återkrav i 108 kap. 9 § gäller alltid när bostadsbidrag har lämnats 

felaktigt. Ett preliminärt bostadsbidrag som har lämnats felaktigt kan därför bli 

föremål för återkrav i dess helhet enligt bestämmelsen utan något samband med den 

slutliga avstämningen enligt 98 kap. 5–7 §§. Även i sådana fall ska Försäkringskassan 

således besluta om återbetalning av det felaktigt lämnade tilläggsbidraget. 

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på 

återbetalning (108 kap. 11 §). Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för 

eftergift ska det särskilt beaktas vilken förmåga den eller de försäkrade har att kunna 

betala tillbaka ersättningen (108 kap. 12 §). Om den eller de försäkrade medvetet eller 

av oaktsamhet har lämnat felaktiga uppgifter till grund för beräkningen av rätten till 

bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges (108 kap. 13 §). För att rätten 

till eftergift ska kunna prövas ska skyldigheten enligt 110 kap. 46 och 47 §§ att anmäla 

ändrade förhållanden ha fullgjorts. Om någon anmälan inte har gjorts kan frågan om 

eftergift ändå prövas om den anmälningsskyldige inte skäligen borde ha insett att en 

sådan anmälan skulle ha gjorts (108 kap. 14 §). 

Vem som har rätt att få tilläggsbidrag till barnfamiljer regleras i den nya 96 kap. 3 a §, 

se kommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

98 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 98 kap. Bestämmelsen kompletteras med en femte 

strecksats som innehåller en hänvisning till den nya 12 §. 

12 § 

Paragrafen är ny och anger att bestämmelserna i 2–9 §§ inte gäller i fråga om 

tilläggsbidrag till barnfamiljer. Sådant bidrag lämnas inte i form av preliminärt 

respektive slutligt bostadsbidrag och omfattas därför inte av den slutliga avstämning 

som görs efter det att beslut om slutlig skatt har meddelats för kalenderåret. 

Bestämmelserna om preliminärt bostadsbidrag (2–4 §§), slutligt bostadsbidrag (5–7 §§) 

och omprövning av preliminärt respektive slutligt bostadsbidrag vid ändrade 

förhållanden (8 och 9 §§) ska således inte tillämpas i fråga om tilläggsbidrag till 

barnfamiljer. 

Av 2 § framgår att preliminärt bostadsbidrag beräknas efter en uppskattad inkomst 

som så nära som möjligt ska motsvara det slutliga bostadsbidrag som kan antas 

komma att bestämmas. Enligt 8 § ska det preliminära bidraget omprövas om det har 

inträffat något som påverkar storleken av bidraget. Om omprövningen leder till att 

storleken på det preliminära bidraget ändras vid nästa månadsutbetalning, följer av 

97 kap. 23 a § att även storleken på tilläggsbidraget ändras. Bestämmelsen i 12 § 

hindrar inte detta. Se vidare kommentaren till 97 kap. 23 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
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110 kap. 

6 § 

Paragrafen reglerar fall där den försäkrade inte behöver ansöka om en förmån. 

I tredje stycket finns det hänvisningar till ytterligare bestämmelser om att förmåner 

lämnas utan ansökan. Av en ny sjunde punkt framgår att en sådan bestämmelse finns i 

93 kap. 4 § andra stycket vad gäller bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 

barnfamiljer. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt första punkten träder lagändringen i kraft den 1 juli 2021. 

Av andra punkten framgår att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för 

bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

4.7.2 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

93 kap. 

4 § 

Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser om socialförsäkringsförmåner i form av 

bidrag till kostnader för bostad (jfr 1 §). 

Andra meningen i andra stycket tas bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). Ändringen hänger 

samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska kunna lämnas. 

Ändringen innebär att paragrafen är likalydande med 4 § i lydelsen före den 1 juli 

2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

95 kap. 

2 § 

Paragrafen reglerar i vilka former bostadsbidrag lämnas. 

Femte punkten i första stycket tas bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). Ändringen hänger 

samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska kunna lämnas. 

Ändringen innebär att paragrafen är likalydande med 2 § i lydelsen före den 1 juli 

2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

4 § 

Paragrafen reglerar grundläggande principer för bostadsbidrag. 

I första stycket tas en hänvisning bort. Vidare ändras uttrycket ”sådant bidrag” till 

”bostadsbidraget”. Även andra stycket tas bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). 

Ändringarna hänger samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska 

kunna lämnas. Ändringarna innebär att paragrafen är likalydande med 4 § i lydelsen 

före den 1 juli 2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 
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96 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 96 kap. Som en konsekvens av att 3 a § upphävs 

tas hänvisningen till den paragrafen i första stycket bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). 

Ändringen hänger samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska 

kunna lämnas. Ändringen innebär att paragrafen är likalydande med 1 § i lydelsen före 

den 1 juli 2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

97 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 97 kap. Som en konsekvens av att 23 a § upphävs 

utgår hänvisningen till den paragrafen i tredje strecksatsen (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). 

Ändringen hänger samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska 

kunna lämnas. Ändringen innebär att paragrafen är likalydande med 1 § i lydelsen före 

den 1 juli 2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

15 § 

Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer. 

Som en konsekvens av att 23 a § upphävs utgår hänvisningen till den paragrafen i första 

stycket (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). Även i andra stycket tas en hänvisning bort. Båda 

ändringarna hänger samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska 

kunna lämnas. Ändringarna innebär att paragrafen är likalydande med 15 § i lydelsen 

före den 1 juli 2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

98 kap. 

1 § 

Paragrafen upplyser om innehållet i 98 kap. Som en konsekvens av att 12 § upphävs 

tas femte strecksatsen bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). Ändringen hänger samman med 

att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska kunna lämnas. Ändringen innebär att 

paragrafen är likalydande med 1 § i lydelsen före den 1 juli 2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

110 kap. 

6 § 

Paragrafen reglerar fall där den försäkrade inte behöver ansöka om en förmån.  

I tredje stycket tas sjunde punkten bort (jfr lagförslaget i avsnitt 2.1). Ändringen hänger 

samman med att tilläggsbidrag till barnfamiljer inte längre ska kunna lämnas. 

Ändringen innebär att paragrafen är likalydande med 6 § i lydelsen före den 1 juli 

2021. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Enligt första punkten träder lagändringen i kraft den 1 januari 2022. 

Av andra punkten framgår att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för 

bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5.
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5 Ändringar avseende statens 
utgifter 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändringar avseende statens utgifter för 

2021. Samlade förslag till ändrade ramar och anslag samt beställningsbemyndiganden 

finns i avsnitt 1, tabell 1.1 och 1.2. 

5.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

3:1 Sametinget 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

59 351 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Sametinget ökas med 2 500 000 kronor. 

Skälen för regeringen förslag: Anslaget används bl.a. för Sametingets 

förvaltningsutgifter. 

Till följd av en ökad ärendehantering, tillkommande uppdrag och ett ökat behov av 

samverkan med andra myndigheter för Sametinget behöver anslaget tillföras ytterligare 

medel. Anslaget bör därför ökas med 2 500 000 kronor. 

4:1 Regeringskansliet m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

8 176 461 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 2 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:2 

Kammarkollegiet inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas 

anslaget med 2 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet 

som finansieras från anslaget. 

5:1 Länsstyrelserna m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 897 089 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. minskas med 1 500 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget 

för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning 

av coronaviruset ökades anslaget med 227 000 000 kronor (prop. 2020/21:77, 

bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175). Därefter ökades anslaget efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på 

sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset med 219 600 000 kronor (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, 

rskr. 2020/21:199). Vidare har regeringen i propositionen Extra ändringsbudget för 
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2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och 

idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset föreslagit att anslaget ökas 

med ytterligare 105 200 000 kronor (prop. 2020/21:166). 

Till följd av en ökad ärendehantering, tillkommande uppdrag och ett ökat behov av 

samverkan med andra myndigheter för länsstyrelserna, särskilt i de nordliga länen, 

behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 1 500 000 

kronor. 

Anslaget används bl.a. för länsstyrelsernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Delar 

av dessa medel bör, för att kunna användas för bidrag till kommunernas arbete mot 

prostitution och människohandel, flyttas till anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Anslaget 

bör därför minskas med 3 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget minskas med 1 500 000 kronor. 

6:1 Allmänna val och demokrati 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

107 340 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati ökas med 15 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringen förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för val, åtgärder för 

att främja, förankra och försvara demokratin, åtgärder för främjande av de mänskliga 

rättigheterna på nationell nivå samt för administrationskostnader som är en 

förutsättning för genomförandet av insatser inom området. 

Kostnaderna för valadministrationens nya it-system förväntas bli högre än vad som 

tidigare beräknats. Det nya it-systemet ska kunna användas vid de allmänna valen 

2022. Anslaget bör därför ökas med 15 000 000 kronor. 

6:2 Justitiekanslern 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

53 243 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 6:2 Justitiekanslern ökas med 25 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Justitiekanslern har fått i uppdrag att bevaka statens 

rätt med anledning av en underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala 

investeringsskyddsavtal med Kina (I2021/00036 [delvis]). Anslaget bör därför ökas 

med 25 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

kommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas med motsvarande 

belopp. 

6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

111 740 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten ökas med 10 000 000 

kronor. 
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Skälen för regeringens förslag: Integritetsskyddsmyndigheten har på grund av EU-

domstolens dom Schrems II C-311/18 fått utökade krav på att utreda klagomål från 

enskilda om hur deras personuppgifter behandlas. För att stärka myndighetens 

förmåga att möta dessa ökade krav och bedriva en ändamålsenlig och rättssäker tillsyn 

för att värna medborgarnas rätt till skydd av personuppgifter i digitala miljöer samt att 

hantera det ökade antalet ansökningar om kameratillstånd, behöver anslaget tillföras 

ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 

8:1 Mediestöd 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

932 119 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 8:1 Mediestöd ökas med 100 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för statsbidrag till 

presstöd och mediestöd. 

Tryckta nyhetstidningar distribueras i dag huvudsakligen genom samdistribution eller 

postdistribution. I många delar av landet är postdistributionen en förutsättning för att 

läsare ska få sin tidning. Detta gäller särskilt glesbygd och utanför tätbebyggda 

områden. Postnord AB har redan infört varannandagsutdelning i vissa områden och 

planerar ett successivt genomförande i hela landet under 2021 och 2022, vilket 

begränsar möjligheten att nå ut med tryckta nyhetstidningar. Vidare har utgifterna för 

det rättighetsbaserade driftsstödet för medier ökat mer än beräknat. 

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där 

tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning, och hantera de ökade 

utgifterna för det rättighetsbaserade driftsstödet, behöver anslaget tillföras ytterligare 

medel. Anslaget bör därför ökas med 100 000 000 kronor. 

5.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

1:2 Kammarkollegiet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

72 578 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Kammarkollegiet ökas med 2 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 fördes 

ett nytt anslag 1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner upp på statens budget 

inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner för att hjälpa vissa kommuner 

och regioner att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och god ekonomisk 

hushållning (prop. 2020/21:1 utg.omr. 25, bet. 2020/21:FiU3, rskr. 2020/21:151). 

Regeringen avser att inrätta en tillfällig kommundelegation 2021–2024 för att fördela 

dessa medel. Delegationen bör inrättas som ett beslutande organ inom 

Kammarkollegiet. Anslaget bör därför ökas med 2 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 

Rikets styrelse minskas med motsvarande belopp. 



Prop. 2020/21:99 

42 

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

110 116 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter ökas med 

23 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för infrianden av statens 

åtaganden i enlighet med avtalen om Europeiska investeringsbankens (EIB) 

garantifond för stöd till i första hand företag i ekonomiska svårigheter orsakade av 

utbrottet av covid-19. 

Enligt EIB:s prognos förväntas kostnaderna för infrianden av garantier öka under 

2021, vilket för Sveriges del kommer att innebära en ökad kostnad jämfört med vad 

som tidigare har beräknats. För att säkerställa att Sverige kan betala sin andel av de 

förväntade infriandena behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför 

ökas med 23 000 000 kronor. 

1:15 Statens servicecenter 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

760 705 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:15 Statens servicecenter minskas med 3 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 2:2 Allmänna 

reklamationsnämnden inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 

byggande samt konsumentpolitik minskas anslaget med 3 000 000 kronor. 

Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget. 

5.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 

1:2 Tullverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

2 279 964 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Tullverket ökas med 20 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna stärkas. Tullverket spelar en viktig roll 

i rättskedjan, och för att stärka myndighetens operativa verksamhet med nödvändig 

teknisk utrustning behöver medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 20 000 000 

kronor. 

5.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

1:3 Åklagarmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 718 907 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten ökas med 90 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i rättskedjan stärkas. Antalet ärenden 
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hos Åklagarmyndigheten har ökat, särskilt de ärenden som avser grova och 

svårutredda brott. För att myndigheten fortsatt ska kunna vara en del av en effektiv 

rättskedja behöver antalet åklagare öka. Anslaget bör därför ökas med 90 000 000 

kronor. 

1:4 Ekobrottsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

744 509 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten ökas med 30 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i rättskedjan stärkas. För att 

Ekobrottsmyndigheten ska kunna hantera såväl ett ökat antal som fler särskilt 

resurskrävande ärenden bör ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 

30 000 000 kronor. 

1:5 Sveriges Domstolar 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

6 420 878 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Sveriges Domstolar ökas med 50 000 000 kronor.  

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för de allmänna 

domstolarnas och de allmänna förvaltningsdomstolarnas verksamhet.  

För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver den verksamhet som bedrivs av 

myndigheterna i rättskedjan stärkas. Antalet inkomna mål till domstolarna fortsätter 

att öka. För att säkerställa att domstolarna har förutsättningar att hantera målen med 

bibehållen kvalitet och effektivitet samt uppnå regeringens verksamhetsmål bör 

ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 50 000 000 kronor. 

1:6 Kriminalvården 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

10 448 290 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Kriminalvården ökas med 56 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i rättskedjan stärkas. 

Beläggningssituationen i häkten och anstalter är fortsatt ansträngd. Kriminalvården 

bör ges bättre förutsättningar att upprätthålla kvalitet, effektivitet och tillräckligt god 

säkerhet inom verksamheten. Anslaget bör därför ökas med 50 000 000 kronor. 

Kriminalvården har på uppdrag av regeringen bedrivit försöksverksamhet med en 

modell för tidig och samordnad planering av insatser, s.k. inslussning. Mot bakgrund 

av erfarenheterna från Kriminalvårdens försöksverksamhet och Brottsförebyggande 

rådets utvärdering av denna ser regeringen behov av att Kriminalvården fortsätter att 

utveckla arbetet med inslussning inför en bredare spridning av modellen. Inom ramen 

för ett sådant utvecklingsarbete bör också särskilt fokus riktas mot insatser för unga 

dömda. Vidare ska minst ett av de av Polismyndigheten utpekade särskilt utsatta 

områdena ingå. Anslaget bör därför ökas med 6 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 56 000 000 kronor. 
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1:7 Brottsförebyggande rådet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

171 919 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet får även användas för bidrag 

till projekt eller verksamhet som bedrivs utanför myndigheten som syftar till att stärka 

och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för Brottsförebyggande rådets 

förvaltningsutgifter och för utgifter för verksamheten vid ett nationellt centrum för 

det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

För att stärka myndighetens möjligheter att bidra till ett effektivt förebyggande arbete 

mot våldsbejakande extremism bör ändamålet för anslaget utvidgas så att det blir 

möjligt att använda medel från detta för bidrag till exempelvis forskning. Anslaget bör 

därför även få användas för bidrag till projekt eller verksamhet som bedrivs utanför 

myndigheten som syftar till att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. 

1:8 Rättsmedicinalverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

500 248 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket ökas med 10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att bekämpa brotten och deras orsaker behöver 

den verksamhet som bedrivs av myndigheterna i rättskedjan stärkas. Ett ökat 

ärendeflöde i brottmålskedjan ökar behovet av utredningar och analyser från 

Rättsmedicinalverket. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

39 987 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. ökas med 

55 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter som uppkommer 

för staten i samband med vissa skaderegleringar. 

Utgifterna för statens skaderegleringsverksamhet förväntas bli högre än tidigare 

beräknat på grund av att antalet skadeståndsärenden har ökat, främst avseende 

ersättningar vid frihetsberövande, och ett större ärende om anspråk på ersättning. 

Anslaget bör därför ökas med 55 000 000 kronor. 

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

62 157 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete ökas med 

6 000 000 kronor. 
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Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter i syfte att 

stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet belastar anslaget 

med vissa egna kostnader direkt kopplade till denna verksamhet. Anslaget används 

även för utgifter för statsbidrag för åtgärder mot våldsbejakande extremism. 

Sluta skjut är ett samverkansbaserat arbetssätt mot grovt våld i kriminella grupperingar 

som har prövats i Malmö sedan 2018. Samarbete mellan olika aktörer har visat sig vara 

framgångsrikt. Mot bakgrund av den allvarliga problematiken med skjutvapenvåld i 

kriminella miljöer bör strategin spridas till flera orter i Sverige. Anslaget bör därför 

ökas med 6 000 000 kronor. 

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre 
säkerhet, gränsförvaltning och visering 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

224 000 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under innevarande år ingå ekonomiska 

åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

55 000 000 kronor 2022. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s 

inre säkerhet, gränsförvaltning och visering ökas med 20 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade 

insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

140 000 000 kronor 2022 och 2023. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter avseende 

verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. 

Verksamheten inom fonden bedrivs utifrån ett nationellt program som delvis omfattar 

fleråriga projekt. Vissa projekt kunde under 2020, bl.a. på grund av spridningen av 

sjukdomen covid-19, inte använda tilldelade medel i den takt som hade planerats. 

Genomförandet av dessa projekt bör fortsätta. För att kunna finansiera resterande del 

av det nationella programmet och de ekonomiska åtaganden som tidigare har gjorts 

behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 20 000 000 

kronor. 

Eftersom vissa projekt inte har hunnit använda tilldelade medel som planerat bedöms 

ett antal ekonomiska åtaganden infrias senare än beräknat. Dessutom väntas 

nödvändiga förutsättningar finnas på plats under innevarande år för att börja ingå 

åtaganden för programperioden 2021–2027. Sammantaget innebär detta att 

bemyndigandet behöver ökas med 85 000 000 kronor och slutåret förlängas med ett 

år.  
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5.5 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 

1:11 Försvarets materielverk 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 957 997 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:11 Försvarets materielverk får även användas för 

myndighetens samhällsinvesteringar. 

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1, 

bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89) föreslogs att anslaget 1:11 Försvarets materielverk 

skulle finansiera myndighetens utgifter som är direkt hänförliga till verksamheten 

avseende anskaffning av försvarsmateriel för Försvarsmaktens behov. Ändamålet 

behöver till följd av detta utvidgas så att även anskaffning av försvarsmateriel, vilket 

klassificeras som samhällsinvesteringar, omfattas. Anslaget bör därför även få 

användas för myndighetens samhällsinvesteringar. 

2:7 Statens haverikommission 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

47 799 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:7 Statens haverikommission ökas med 

21 500 000 kronor. 

Anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 21 500 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för att finansiera Statens 

haverikommissions förvaltningsutgifter och myndighetens verksamhet med 

undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. 

Uppgifter om inte tidigare rapporterade hål i passagerarfartyget M/S Estonias skrov 

har föranlett Statens haverikommission att tillsammans med haveriutrednings-

myndigheterna i Estland och Finland inleda ett förberedande utredningsarbete. Nya 

undervattensundersökningar under 2021 förväntas medföra ökade utgifter för 

myndigheten. Statens haverikommission behöver med anledning av åtgärderna även 

förstärka sin externa kommunikation. Anslaget bör därför ökas med 21 500 000 

kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med motsvarande 

belopp. Minskningen bedöms inte i någon större utsträckning påverka den verksamhet 

som finansieras från anslaget. 

Utfästelser om harmoniserad utveckling av stridsflyget om Finland 
väljer JAS 39 Gripen 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 göra utfästelser om 

utveckling av det svenska Gripensystemet som innebär en harmonisering av det 

svenska stridsflyget med det finländska, under förutsättning att Finland beslutar om 

anskaffning av JAS 39 Gripen som nytt stridsflygsystem. 

Riksdagen godkänner som en riktlinje att utgifter hänförliga till genomförandet av 

utvecklingen enligt ovan hanteras genom anpassningar av Försvarsmaktens 

verksamhet på stridsflygområdet, med inkomster som uppkommer i samband med 

försäljningen av JAS 39 Gripen och med ökade anslag under perioden 2026–2032. 
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Skälen för regeringens förslag: Finland avser anskaffa nytt stridsflyg. Saab AB 

kommer att lämna erbjudande om JAS 39 Gripen. Finland förväntas välja leverantör 

under 2021. Avtal med vald leverantör förväntas ingås under första kvartalet 2022. 

Om Finland skulle välja JAS 39 Gripen som nytt stridsflygsystem innebär det 

möjligheter till ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland såväl operativt som 

avseende drift och utveckling av stridsflygförmågan. Fattar Finland ett sådant beslut 

bör den strategiska betydelsen av detta så långt det är möjligt beaktas även i den 

nationella inriktningen för utvecklingen av den svenska stridsflygförmågan genom att 

regeringen då fattar de beslut som är nödvändiga för att harmonisera utvecklingen av 

det svenska Gripensystemet med det finländska. De kostnader som sådana beslut 

skulle medföra bör kunna hanteras genom att Försvarsmakten anpassar sådan 

verksamhet inom utvecklingen av stridsflygförmågan som inte påverkar 

genomförandet av riksdagens beslut om propositionen Totalförsvaret 2021–2025 

(prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135–136), genom inkomster i 

samband med försäljning och med ökade anslag under perioden 2026–2032. 

Kostnaderna ska därför inte påverka genomförandet av riksdagens beslut om 

propositionen Totalförsvaret 2021–2025. Regeringen återkommer med nödvändiga 

förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2022. 

Om Finland väljer JAS 39 Gripen som nytt stridsflygsystem kan regeringen efter 

riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2022 bemyndiga Försvarsmakten och 

Försvarets materielverk att beställa utveckling av Gripensystemet som innebär 

harmonisering. Det är dock angeläget att regeringen redan under 2021 kan göra 

utfästelser om en framtida harmonisering. Riksdagen bör därför bemyndiga regeringen 

att under 2021 göra utfästelser om utveckling av det svenska Gripensystemet som 

innebär en harmonisering av det svenska stridsflyget med det finländska, under 

förutsättning att Finland beslutar om anskaffning av JAS 39 Gripen som nytt 

stridsflygsystem. Riksdagen bör även godkänna som en riktlinje att utgifter hänförliga 

till genomförandet av denna utveckling hanteras genom anpassningar av 

Försvarsmaktens verksamhet på stridsflygområdet, med inkomster som uppkommer i 

samband med försäljningen av JAS 39 Gripen och med ökade anslag under perioden 

2026–2032. 

5.6 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 583 163 000 kronor. 

Regeringens bedömning: Anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

(Sida) ökas med 2 739 000 kronor. 

Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 2 739 000 kronor. 

Skälen för regeringens bedömning: Den del av kostnaderna vid 

utlandsmyndigheterna som Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

svarar för påverkas av den svenska kronans växelkurs. Med de slutliga beräkningarna 

av valutakursförändringarna under 2020 som grund bedöms Sidas del av kostnaderna 

vid utlandsmyndigheterna bli högre än vad som tidigare beräknats. Anslaget bör 

därför ökas med 2 739 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med motsvarande 

belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från 

anslaget. 
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5.7 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg 

1:1 Socialstyrelsen 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

749 805 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Socialstyrelsen ökas med 21 400 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Spridningen av covid-19 och Socialstyrelsens 

centrala roll för beredskapen och arbetet inom hälso- och sjukvården samt inom 

omsorgen har resulterat i att myndigheten har en fortsatt ökad bemanning, bl.a. av 

inlånad personal. Myndigheten har även kostnader för förstärkningar av funktioner 

och system. Anslaget bör därför ökas med 21 400 000 kronor. 

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

31 705 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna ökas med 

168 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för det särskilda 

statsbidraget till regionerna för deras kostnader för läkemedelsförmånerna. 

Kostnaderna för läkemedel inom förmånerna har ökat mer än vad som tidigare 

beräknats. Anslaget bör därför ökas med 168 000 000 kronor. 

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

31 716 986 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 

5 408 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för bidrag och 

statsbidrag för att genom riktade insatser arbeta för att säkerställa att hälso- och 

sjukvården håller en god tillgänglighet och kvalitet, baseras på kunskap, är 

behovsanpassad och effektiv samt stärker patientens delaktighet i vården. Medel från 

anslaget används även för överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner 

samt för utgifter för extraordinära smittskyddsåtgärder som kan behöva vidtas i 

arbetet med utbrottet av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 och för att 

ersätta kommuner för merkostnader inom omsorgen som uppstår i det arbetet. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel 

för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget 

med 13 270 000 000 kronor för bl.a. testning, smittspårning, vaccin och vaccinering 

(prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:177). Därefter ökades anslaget 

efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset med ytterligare 1 620 500 000 kronor för bl.a. antigentester, 

merkostnader för skyndsamma transporter och medel för ersättning till kommunerna 

för tillsyn med anledning av att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:201). 
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Regeringen har därefter i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda 

ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra 

åtgärder med anledning av coronaviruset föreslagit att anslaget ökas med 106 400 000 

kronor för arbete med vaccinationsbevis, ytterligare förlängning av lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen och statligt stöd till ambulansflygtransporter 

(prop. 2020/21:166). 

Till följd av att belastningen på vården är fortsatt hög på grund av spridningen av 

covid-19 bör regionerna tillföras ytterligare medel för merkostnader för vård av 

patienter med covid-19 och för uppskjuten vård med anledning av samma sjukdom. 

Anslaget bör därför ökas med 2 000 000 000 kronor. 

Storskalig PCR-testning, antigentestning (snabbtestning) och smittspårning är 

effektiva verktyg för att pressa ned smittspridningen i landet och kommer att vara 

viktiga verktyg även fortsättningsvis. För att kunna möta behovet av en fortsatt 

storskalig testning och smittspårning bör anslaget tillföras ytterligare medel. Dessutom 

bör medel tillföras för ökade kostnader för undersökningar och studier för att bl.a. 

följa spridningen av covid-19 i samhället. Anslaget bör därför ökas med 1 650 000 000 

kronor. 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingick den 8 december 2020 en 

överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19. 

Överenskommelsen gäller för 2021 och förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga 

medel för ändamålet under 2021. Enligt överenskommelsen ska alla i Sverige boende 

personer som är 18 år eller äldre, samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp, 

erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Överenskommelsen 

innebär bl.a. att staten åtar sig att betala för vaccin. Nya bedömningar av planerade 

leveranser och kostnader per dos för vaccininköp visar att ytterligare medel behöver 

tillföras. Anslaget bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. 

Staten ersätter regionerna för vaccinering med 275 kronor per given vaccindos. 

Vaccinationsviljan har ökat sedan vaccinationerna startade, vilket innebär att fler 

bedöms bli vaccinerade än tidigare beräknat. Anslaget bör därför ökas med 

700 000 000 kronor. 

Hälso- och sjukvården och omsorgen är fortsatt hårt belastad på grund av spridningen 

av covid-19 och vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Förflyttning av 

patienter mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport kan därför behöva ske för 

att avlasta sjukhus med hög belastning. Regioner och kommuner bör därför få 

möjlighet att för perioden maj–juni 2021 ansöka om ersättning för merkostnader som 

uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19. Anslaget bör därför 

ökas med 50 000 000 kronor. 

Regeringen genomför insatser för att åstadkomma en långsiktigt hållbar finansiering av 

läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska vidta kostnadsdämpande 

åtgärder avseende läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt 

säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige. Anslaget bör 

därför ökas med 8 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 5 408 000 000 kronor. 

1:12 Inspektionen för vård och omsorg 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

754 427 000 kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Inspektionen för vård och omsorg ökas med 

10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) roll som 

tillsynsmyndighet har varit central för att kunna följa och förstå hur vården och 

omsorgen har hanterat de utmaningar som spridningen av covid-19 har inneburit. Den 

belastning som pandemin alltjämt innebär för vården och omsorgen medför att även 

IVO:s tillsyn är fortsatt omfattande. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 

4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

807 514 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet ökas 

med 10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för bidrag för 

insatser inom funktionshindersområdet. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel 

för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget 

med 5 000 000 kronor avseende en utökning av statsbidraget för personlig 

skyddsutrustning för personliga assistenter till att omfatta även december 2020 

(prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:177). För att utöka bidraget till 

att omfatta även perioden januari–april 2021 ökades anslaget därefter efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på 

sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset med ytterligare 20 000 000 kronor (prop. 2020/21:84, 

bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:201). 

Till följd av den fortsatta spridningen av covid-19 bör statsbidraget för personlig 

skyddsutrustning för personliga assistenter förlängas till att även omfatta maj–juni 

2021. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 

5:2 Barnets rättigheter 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

42 261 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 5:2 Barnets rättigheter ökas med 45 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för att förverkliga 

barnets rättigheter i Sverige med utgångspunkt i barnkonventionen. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset ökades anslaget med 20 000 000 kronor till följd av större behov för 

organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och organisationer som 

arbetar med våldsutsatta barn (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, 

rskr. 2020/21:205). 

Organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer behöver anpassa eller 

förstärka sina stödverksamheter för att möta ökade eller ändrade behov till följd av 

pandemin. Stödverksamheten syftar till att lindra den utsatthet som drabbar barn när 

de exempelvis inte kan gå till skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i 
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hemmet. Sådan isolering riskerar att öka förekomsten av våld, kontroll och missbruk i 

hemmet samt bidra till ökad psykisk ohälsa. Insatserna kan avse bl.a. ökad närvaro på 

internet och annat stöd till utsatta barn. Organisationerna behöver till följd av detta 

ytterligare medel för att kunna bedriva sin verksamhet. Anslaget bör därför ökas med 

45 000 000 kronor. 

Förslaget att tillföra anslaget ytterligare medel är en av de åtgärder regeringen vidtar i 

enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till 

riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället (se 

anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid). 

5.8 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

39 518 912 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas med 

330 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för sjukpenning. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel 

för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget 

med 400 000 000 kronor för att ersättningar till riskgrupper och vissa anhöriga till 

riskgrupper skulle kunna lämnas t.o.m. den 30 april 2021 (prop. 2020/21:77, 

bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:177). Därefter har anslaget ökats efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom 

sjukförsäkringen med 250 000 000 kronor till följd av nya bestämmelser om 

bedömningen av arbetsförmågan vid dag 180 i rehabiliteringskedjan i ärenden om 

sjukpenning (prop. 2020/21:78, bet. 2020/21:FiU41, rskr. 2020/21:214). I avvaktan på 

att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft ökades anslaget efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, 

nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset med 100 000 000 kronor för ett tillfälligt upphörande av prövningen av 

den försäkrades arbetsförmåga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande 

arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan (prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, 

rskr. 2020/21:183). Vidare ökades anslaget efter förslag i propositionen Extra 

ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 

företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset med 970 000 000 kronor 

för förlängd möjlighet till ersättning för karensavdrag och för karensdagar för 

egenföretagare t.o.m. den 30 april 2021 samt för förlängd tid för sjukpenning vid 

uppskjuten vård t.o.m. den 30 juni 2021 (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, 

rskr. 2020/21:201). Slutligen har regeringen i propositionen Extra ändringsbudget för 

2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och 

idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset föreslagit att anslaget ökas 

med 850 000 000 kronor för att ersättningar till riskgrupper och vissa anhöriga till 

riskgrupper samt ersättning för karensavdrag och karensdagar för egenföretagare ska 

kunna lämnas t.o.m. den 30 juni 2021 (prop. 2020/21:166). 

Enligt 2 kap. 5 a § socialförsäkringsbalken kan regeringen, vid extraordinära händelser 

i fredstid, meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser om bl.a. 
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sjukpenning. Med anledning av spridningen av covid-19 beslutade regeringen om ett 

tillfälligt undantag för försäkrade från att prövas mot ett på arbetsmarknaden normalt 

förekommande arbete efter rehabiliteringskedjans dag 180 och 365, i de fall den 

försäkrades vård eller rehabilitering förskjutits till följd av effekterna av covid-19. De 

nuvarande bestämmelserna gäller t.o.m. den 30 juni 2021. Tillgången till vård och 

rehabilitering påverkas fortsatt av smittspridningen, vilket leder till att 

sjukskrivningstiderna förlängs för dem som väntar på sådana insatser. De tillfälliga 

bestämmelserna om att försäkrade kan undantas från bedömning av arbetsförmågan 

mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård eller 

rehabilitering bör mot denna bakgrund förlängas till att gälla t.o.m. den 31 december 

2021. Anslaget bör därför ökas med 330 000 000 kronor. 

5.9 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn 

1:8 Bostadsbidrag 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

5 180 666 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Bostadsbidrag ökas med 560 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för bostadsbidrag till 

barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken 

och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 

I denna proposition lämnas förslag om införande av ett tillfälligt tilläggsbidrag till 

barnfamiljer som har, eller senare under 2021 kommer att ha, rätt till bostadsbidrag (se 

avsnitt 4). Förslaget medför att statens utgifter för bostadsbidrag beräknas öka. 

Anslaget bör därför ökas med 560 000 000 kronor. 

5.10 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering 

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

439 039 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ökas med 85 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för särskilda 

jämställdhetsåtgärder och för utgifter för statsbidrag för att stödja projekt och insatser 

som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset ökades anslaget med 30 000 000 kronor till följd av ökade behov för 

organisationer som arbetar med våldsutsatta och för Nationellt centrum för 

kvinnofrid vid Uppsala universitet (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, 

rskr. 2020/21:205). 

Den pågående spridningen av covid-19 har ökat risken för våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare medel bör därför avsättas för 
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organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer 

och mot våld i nära relationer. Anslaget bör därför ökas med 45 000 000 kronor. 

Det finns också behov av att förstärka verksamheten vid den stödlinje som drivs av 

Länsstyrelsen i Stockholms län och vänder sig till den som riskerar att utöva våld i en 

nära relation. Anslaget bör därför ökas med 2 000 000 kronor.  

Även förebyggande arbete och insatser för att säkra skydd och stöd till utsatta inom 

prostitution och människohandel behöver förstärkas i form av ökat kompetensstöd 

och förstärkning av regionkoordinatorerna via Jämställdhetsmyndigheten. Anslaget 

bör därför ökas med 13 000 000 kronor. 

Därutöver har regeringen i propositionen Förebyggande av våld i nära relationer bl.a. 

lämnat förslag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att det av lagen 

ska framgå att det till socialnämndens ansvar hör att verka för att personer som 

utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 

beteende (prop. 2020/21:163). Lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 augusti 

2021, medför behov av ytterligare medel för information och vägledning till berörda 

myndigheter, däribland kommuner och regioner. Anslaget bör därför ökas med 

15 000 000 kronor. I detta arbete ska samråd ske bl.a. med Jämställdhetsmyndigheten 

och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid 

Länsstyrelsen i Östergötlands län. 

Vidare behöver medel tillföras för insatser mot våld i ungas partnerrelationer. Anslaget 

bör därför ökas med 7 000 000 kronor. 

På anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse finns medel 

avsatta för länsstyrelsernas arbete med mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna bör 

kunna använda delar av dessa medel för bidrag till kommunernas arbete mot 

prostitution och människohandel. Sådana bidrag är dock hänförliga till ändamålet för 

detta anslag, som därmed bör vara det anslag som belastas. Anslaget bör därför ökas 

med 3 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. 

minskas med motsvarande belopp. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 85 000 000 kronor. 

Förslaget att tillföra anslaget ytterligare medel är en av de åtgärder regeringen vidtar i 

enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till 

riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället (se 

anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid). 

5.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppfört ett anslag på 

52 784 733 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 

minskas med 82 000 000 kronor. 

Anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med 5 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget 

för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning 

av coronaviruset minskades anslaget med 98 000 000 kronor till följd av att 
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möjligheten att förlänga pågående beslut om nystartsjobb med tolv månader även 

skulle gälla under 2021 (prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2019/20:80). 

Medel föreslås tillföras anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser för att öka antalet extratjänster och introduktionsjobb samt matchningstjänster. 

Det antas leda till att färre personer får ersättningar från anslaget 1:2 Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Anslaget bör därför minskas med 85 000 000 

kronor. 

Vidare har möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och 

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. Anslaget bör därför 

minskas med 2 000 000 kronor. 

I budgetpropositionen för 2021 angav regeringen att bidraget till mindre 

arbetslöshetskassor avvecklas (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, 

rskr. 2020/21:146). Med anledning av det ökade antalet ersättningstagare bör berörda 

arbetslöshetskassor få en längre omställningsperiod genom att avvecklingen 

senareläggs. Regeringen anser att bidraget bör lämnas tillfälligt även för 2021. Anslaget 

bör därför ökas med 5 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:1 

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med 5 000 000 kronor. Minskningen 

bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget. 

Sammantaget bör anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas 

med 82 000 000 kronor. 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

11 731 323 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser ökas med 634 800 000 kronor. 

Anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare minskas med 21 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för arbets-

marknadspolitiska program och insatser. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel 

för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset minskades anslaget 

med 7 000 000 kronor till följd av att möjligheten att förlänga pågående beslut om 

nystartsjobb med tolv månader även skulle gälla under 2021 (prop. 2020/21:77, 

bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2019/20:80). 

Medel tillförs för att möta behoven med anledning av ett ökat antal långtidsarbetslösa, 

och för att förstärka arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Av denna 

anledning bör även ytterligare medel tillföras för matchningstjänster, extratjänster och 

introduktionsjobb. Anslaget bör därför ökas med 448 000 000 kronor. 

Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb. 

Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar bör stärkas för att 

förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Unga med 

socioekonomisk svag bakgrund kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Delar av tillskottet bör därför särskilt riktas mot denna grupp. 

Anslaget bör därför ökas med 180 000 000 kronor. 
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För att fler arbetssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier 

föreslås ökade resurser för arbetsförberedande insatser inom ramen för 

Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Introduktion till arbete. Anslaget bör därför 

ökas med 7 800 000 kronor. 

Slutligen har möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och 

utvecklingsgarantin utökats från sex till tolv månader under 2021. Anslaget bör därför 

minskas med 1 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 634 800 000 kronor. 

Medel föreslås tillföras anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser för att öka antalet matchningstjänster. Därutöver tillförs resurser till, 

extratjänster och introduktionsjobb 2021. Det antas leda bl.a. till att fler har en 

subventionerad anställning och därmed att färre personer får ersättningar från 

anslaget. Anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare bör därför 

minskas med 21 000 000 kronor. 

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

33 722 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) ökas med 

3 000 000 kronor. 

Anslaget 2:2 Arbetsdomstolen minskas med 500 000 kronor. 

Anslaget 2:4 Medlingsinstitutet minskas med 500 000 kronor. 

Anslaget 2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap minskas med 500 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för Sveriges 

medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

Sveriges årliga medlemsavgift betalas i schweiziska franc. På grund av den försvagade 

svenska kronkursen är de anvisade medlen på anslaget otillräckliga. Anslaget bör 

därför ökas med 3 000 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 2:2 Arbetsdomstolen minskas med 500 000 

kronor, anslaget 2:4 Medlingsinstitutet minskas med 500 000 kronor och anslaget 2:5 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap minskas med 500 000 kronor. Minskningarna bedöms 

inte påverka den verksamhet som finansieras från dessa anslag. 

5.12 Utgiftsområde 15 Studiestöd 

1:2 Studiemedel 

1:3 Avsättning för kreditförluster 

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda anslag på 

20 508 925 000 kronor respektive 2 050 714 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Studiemedel ökas med 167 100 000 kronor. 

Anslaget 1:3 Avsättning för kreditförluster ökas med 8 400 000 kronor. 



Prop. 2020/21:99 

56 

Skälen för regeringens förslag: Anslagen används bl.a. för utgifter för studiemedel i 

form av studiebidrag och tilläggsbidrag samt för avsättning till kreditreserv för utgifter 

för förluster på studielån. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:202) ökades 

anslagen 1:2 Studiemedel med 289 000 000 kronor och 1:3 Avsättning för kreditförluster 

med 21 000 000 kronor för att finansiera ett förlängt slopat fribelopp för studiemedel. 

I denna proposition föreslås att medel tillförs för åtgärder som kommer att tillfälligt 

öka utbudet av utbildning, exempelvis medel för fler sommarkurser på universitet och 

högskola, medel för utökning av utbildningsplatser på folkhögskola samt satsningar 

inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Detta leder till ökade utgifter för 

studiestöd. Anslagen 1:2 Studiemedel och 1:3 Avsättning för kreditförluster bör därför ökas 

med 167 100 000 kronor respektive 8 400 000 kronor. 

5.13 Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

4 797 193 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under innevarande år ingå ekonomiska 

åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

1 537 180 000 kronor 2022–2029. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 

verksamhet ökas med 119 500 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 

tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 012 180 000 kronor 

2022–2029. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för att främja 

utveckling av skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk 

verksamhet samt för insatser som syftar till att minska skolsegregation. 

Elever i grundskolan och gymnasieskolan har drabbats negativt av spridningen av 

covid-19. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för dem som redan före 

pandemin behövde olika former av stöd, t.ex. utrikes födda, men även för många 

andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. Kunskapsinhämtningen har också 

påverkats indirekt av effekterna av spridningen av covid-19 och fjärr- och 

distansundervisning, bl.a. har nationella prov ställts in och frånvaron har ökat. Många i 

gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan som haft distansundervisning under en 

längre tid har påverkats negativt. Detsamma gäller även övriga delar av skolväsendet 

Vissa inslag i undervisningen kan vara svåra att genomföra under pandemin, 

exempelvis praktiska moment. Kunskapstappet behöver tas igen och huvudmännen 

ges ökade möjligheter att erbjuda eleverna den utbildning de inte har kunnat 

tillgodogöra sig under pandemin. De behöver även ges möjlighet att genomföra andra 

stödinsatser, bl.a. i form av extraundervisning utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. 

under skollov. Anslaget behöver därför tillföras ytterligare 100 000 000 kronor 

avseende lovskola och andra insatser utanför ordinarie undervisningstid och 
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250 000 000 kronor avseende en förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet. 

Anslaget bör därför ökas med 350 000 000 kronor. 

Elever som slutfört sin utbildning kan på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper 

genom s.k. prövning, för att få högre betyg. För att öka möjligheten för elever som 

slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 och 2021 och som drabbats negativt av 

spridningen av covid-19 att höja sina betyg avser regeringen att under 2021 sänka den 

avgift som huvudmannen för utbildningen kan ta ut från den som genomgår 

prövning. Anslaget bör därför ökas med 15 000 000 kronor. 

Inom anslaget finns medel avsatta för personalförstärkning inom elevhälsan, för 

specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser, samt för 

speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Fortbildning inom specialpedagogik och 

speciallärarutbildning bör dock, med hänsyn till de berörda anslagens ändamål, 

finansieras av medel från anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal. 

Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör därför minskas 

med 245 500 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 119 500 000 kronor. 

Statens skolverk behöver kunna lämna förhandsbesked till skolhuvudmän om 

statsbidrag, bl.a. för anställning av lärarassistenter och för förskoleklasser och 

grundskolor med socioekonomiska utmaningar. Bemyndigandet bör därför ökas med 

475 000 000 kronor. 

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, m.m. (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 903 000 000 kronor. 

Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för innevarande 

år. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:7 

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. ingå ekonomiska 

åtagande som medför behov av framtida anslag på högst 1 729 000 000 kronor 2022. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 

fritidshemmet och pedagogisk omsorg och för utgifter för statsbidrag för att stimulera 

minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan. 

För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet anser regeringen att 

statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för 

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 

verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa bör föras samman till ett 

sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Det nya statsbidraget avses beviljas per 

kalenderår (bidragsår) och beslutas året före bidragsåret. Regeringen bör därför 

bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet, m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida 

anslag på högst 1 729 000 000 kronor 2022. 
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1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

504 026 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ökas med 

245 500 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för fortbildning av 

lärare, förskollärare, rektorer och viss annan personal. 

Fortbildning inom specialpedagogik samt speciallärarutbildning, som tidigare 

finansierats av medel från anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 

verksamhet, bör med hänsyn till de berörda anslagens ändamål, finansieras av medel 

från anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal. Anslaget bör därför ökas med 

245 500 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 

verksamhet minskas med 245 500 000 kronor. 

1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 660 422 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 

1 146 200 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag för 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt för motsvarande 

äldre utbildningar, och annan utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning 

och för att främja utveckling av vuxenutbildning och öka deltagandet i sådan 

utbildning. 

Kommunerna bör ges förutsättningar att skapa fler utbildningar av högre kvalitet, där 

yrkesinriktad regional vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) inom kommunal 

vuxenutbildning (komvux) kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (sfi), eller utbildning i svenska som andraspråk. Vidare bör Statens skolverk 

genomföra informationsinsatser. Anslaget bör därför ökas med 779 200 000 kronor. 

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2022 återkomma med förslag om 

ytterligare medel för utbildningsplatser. 

Det finns behov av att påbörja en försöksverksamhet med inledande kartläggning och 

validering inom yrkesutbildning i komvux. Anslaget bör därför ökas med 35 000 000 

kronor. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2022 återkomma med förslag 

om ytterligare medel för satsningen. 

Kommunerna bör ersättas retroaktivt för sin medfinansiering av regionalt yrkesvux 

2020. Anslaget bör därför ökas med 332 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 1 146 200 000 kronor. 
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1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

135 043 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan ökas med 3 500 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Under pandemin har medel tillförts för fler 

utbildningsplatser och andra satsningar inom yrkeshögskolan. Regeringen avser därför 

att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att utöka sin information om 

utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan genom vägledningsinsatser. Vidare avser 

regeringen att ge myndigheten i uppdrag att utveckla informationen om och stödet till 

utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan när det gäller att erbjuda svenska med 

yrkesinriktning. Anslaget bör därför ökas med 3 500 000 kronor. 

1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 629 123 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

9 020 000 000 kronor 2022–2028. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 ingå ekonomiska 

åtaganden för anslaget 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning, som inklusive tidigare 

åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 400 000 000 kronor 2022–

2028. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får bl.a. användas för utgifter för statligt 

stöd för yrkeshögskoleutbildning. 

För att Myndigheten för yrkeshögskolan så effektivt som möjligt ska kunna besluta 

om statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning behöver bemyndigandet ökas med 

380 000 000 kronor. 

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
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2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 

2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
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2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

I statens budget för innevarande år finns för de ändamål som gäller för dessa anslag 

uppförda anslag på 2 024 767 000 kronor, 2 338 713 000 kronor, 2 367 673 000 

kronor, 1 956 642 000 kronor, 1 574 894 000 kronor, 1 745 179 000 kronor, 

765 899 000 kronor, 762 672 000 kronor, 1 193 374 000 kronor, 891 450 000 kronor, 

641 734 000 kronor, 294 155 000 kronor, 691 524 000 kronor, 121 873 000 kronor, 

575 147 000 kronor, 483 805 000 kronor, 528 496 000 kronor, 456 042 000 kronor, 

456 297 000 kronor, 366 811 000 kronor, 423 937 000 kronor, 179 761 000 kronor 

och 69 450 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå ökas med 18 200 000 kronor. Anslaget 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 8 667 000 kronor. Anslaget 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökas med 8 667 000 kronor. Anslaget 2:9 Stockholms universitet: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 10 400 000 kronor. Anslaget 2:11 Umeå 

universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 4 333 000 kronor. Anslaget 2:13 

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 033 000 kronor. 

Anslaget 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

1 733 000 kronor. Anslaget 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

ökas med 2 600 000 kronor. Anslaget 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 19 500 000 kronor. Anslaget 2:25 Örebro universitet: Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökas med 1 993 000 kronor. Anslaget 2:27 Mittuniversitetet: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 16 033 000 kronor. Anslaget 2:31 Blekinge 

tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 867 000 kronor. 

Anslaget 2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

2 080 000 kronor. Anslaget 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 867 000 kronor. Anslaget 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 033 000 kronor. Anslaget 2:41 Högskolan Dalarna: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 1 733 000 kronor. Anslaget 2:43 

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 2 167 000 kronor. 

Anslaget 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

2 080 000 kronor. Anslaget 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå ökas med 4 333 000 kronor. Anslaget 2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 3 900 000 kronor. Anslaget 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 467 000 kronor. Anslaget 2:53 Konstfack Utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå ökas med 433 000 kronor. Anslaget 2:55 Kungl. Konsthögskolan: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 607 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden 

bedöms behoven av utbildning öka. Sommarkurser ger studenter möjlighet att läsa in 

en utbildning i snabbare takt, att bredda sina studier till andra områden eller att 

vidareutbilda sig. För att möjliggöra för fler att läsa sommarkurser bör ytterligare 

medel tillföras. 

Anslagen bör ökas enligt följande fördelning. Anslaget 2:3 Uppsala universitet: Utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå ökas med 18 200 000 kronor. Anslaget 2:5 Lunds 

universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 8 667 000 kronor. 

Anslaget 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

8 667 000 kronor. Anslaget 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå ökas med 10 400 000 kronor. Anslaget 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå ökas med 4 333 000 kronor. Anslaget 2:13 Linköpings universitet: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 033 000 kronor. Anslaget 2:19 Luleå 

tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 1 733 000 kronor. 
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Anslaget 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

2 600 000 kronor. Anslaget 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå ökas med 19 500 000 kronor. Anslaget 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå ökas med 1 993 000 kronor. Anslaget 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå ökas med 16 033 000 kronor. Anslaget 2:31 Blekinge 

tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 867 000 kronor. 

Anslaget 2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

2 080 000 kronor. Anslaget 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå ökas med 867 000 kronor. Anslaget 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 033 000 kronor. Anslaget 2:41 Högskolan 

Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 1 733 000 kronor. 

Anslaget 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

2 167 000 kronor. Anslaget 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 2 080 000 kronor. Anslaget 2:47 Högskolan Kristianstad: 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 4 333 000 kronor. Anslaget 2:49 

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 3 900 000 kronor. 

Anslaget 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med 

3 467 000 kronor. Anslaget 2:53 Konstfack Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas 

med 433 000 kronor. Anslaget 2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 607 000 kronor. 

Sammantaget innebär detta en ökning av anslagen med 120 726 000 kronor. 

Vidare föreslås en ökning av anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom 

utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel med 2 167 000 kronor (se 

avsnitt 5.20). 

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 
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2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå 

2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 

2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på 
forskarnivå 

2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning 
på forskarnivå 

2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning 
och utbildning på forskarnivå 

2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 
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2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 

I statens budget för innevarande år finns för de ändamål som gäller för dessa anslag 

uppförda anslag på 2 286 199 000 kronor, 2 349 033 000 kronor, 1 683 952 000 

kronor, 1 724 084 000 kronor, 1 199 438 000 kronor, 1 032 655 000 kronor, 

1 684 033 000 kronor, 1 772 596 000 kronor, 419 006 000 kronor, 261 982 000 

kronor, 358 437 000 kronor, 289 187 000 kronor, 264 093 000 kronor, 258 068 000 

kronor, 105 476 000 kronor, 132 056 000 kronor, 52 549 000 kronor, 39 747 000 

kronor, 89 866 000 kronor, 88 454 000 kronor, 110 977 000 kronor, 80 509 000 

kronor, 70 141 000 kronor, 57 261 000 kronor, 77 740 000 kronor, 20 487 000 kronor, 

11 399 000 kronor, 20 620 000 kronor, 93 612 000 kronor och 21 518 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå ökas med 49 229 000 kronor. Anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och 

utbildning på forskarnivå ökas med 57 922 000 kronor. Anslaget 2:8 Göteborgs universitet: 

Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 41 192 000 kronor. Anslaget 2:10 

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 36 175 000 kronor. 

Anslaget 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 19 475 000 

kronor. Anslaget 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas 

med 23 199 000 kronor. Anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå ökas med 46 973 000 kronor. Anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: 

Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 61 421 000 kronor. Anslaget 2:20 Luleå 

tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 9 913 000 kronor. 

Anslaget 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 

20 396 000 kronor. Anslaget 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

ökas med 27 815 000 kronor. Anslaget 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå ökas med 29 701 000 kronor. Anslaget 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och 

utbildning på forskarnivå ökas med 20 251 000 kronor. Anslaget 2:30 Malmö universitet: 

Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 19 123 000 kronor. Anslaget 2:32 

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 3 186 000 

kronor. Anslaget 2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas 

med 18 953 000 kronor. Anslaget 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig 

forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 2 500 000 kronor. Anslaget 2:38 

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 2 500 000 

kronor. Anslaget 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 

15 091 000 kronor. Anslaget 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på 

forskarnivå ökas med 19 817 000 kronor. Anslaget 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och 

utbildning på forskarnivå ökas med 3 988 000 kronor. Anslaget 2:46 Högskolan i Halmstad: 

Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 21 555 000 kronor. Anslaget 2:48 

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 28 201 000 kronor. 

Anslaget 2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 

8 620 000 kronor. Anslaget 2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 

ökas med 14 964 000 kronor. Anslaget 2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning 

på forskarnivå ökas med 1 500 000 kronor. Anslaget 2:56 Kungl. Konsthögskolan: 

Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 1 500 000 kronor. 

Anslaget 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå ökas med 1 500 000 kronor. Anslaget 2:60 Södertörns högskola: Forskning och 

utbildning på forskarnivå ökas med 30 526 000 kronor. Anslaget 2:62 Försvarshögskolan: 

Forskning och utbildning på forskarnivå ökas med 2 500 000 kronor. 

Anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med 720 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslagen används för ersättning till universiteten 

och högskolorna för forskning och utbildning på forskarnivå. 
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Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, 

bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141) ökades anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom 

universitet och högskolor med 720 000 000 kronor 2021 för en förstärkning av universitets 

och högskolors anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. I propositionen 

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) 

beskriver regeringen principerna för hur dessa medel bör fördelas. Regeringen 

återkommer därför nu med förslag till fördelning av medlen till universitets och 

högskolors anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, i enlighet med de 

nämnda principerna. 

Medlen bör fördelas enligt följande. Anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och 

utbildning på forskarnivå bör ökas med 49 229 000 kronor, anslaget 2:6 Lunds universitet: 

Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 57 922 000 kronor, anslaget 2:8 

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 41 192 000 

kronor, anslaget 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas 

med 36 175 000 kronor, anslaget 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 19 475 000 kronor, anslaget 2:14 Linköpings universitet: 

Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 23 199 000 kronor, anslaget 2:16 

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 46 973 000 

kronor, anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå bör 

ökas med 61 421 000 kronor, varav 30 000 000 kronor för finansiering av SciLifeLab, 

anslaget 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 

9 913 000 kronor, anslaget 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 

bör ökas med 20 396 000 kronor, anslaget 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning 

på forskarnivå bör ökas med 27 815 000 kronor, anslaget 2:26 Örebro universitet: Forskning 

och utbildning på forskarnivå bör ökas med 29 701 000 kronor, anslaget 2:28 

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 20 251 000 kronor, 

anslaget 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 

19 123 000 kronor, anslaget 2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 3 186 000 kronor, anslaget 2:34 Mälardalens högskola: Forskning 

och utbildning på forskarnivå bör ökas med 18 953 000 kronor, anslaget 2:36 Stockholms 

konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 

2 500 000 kronor, anslaget 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 2 500 000 kronor, anslaget 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och 

utbildning på forskarnivå bör ökas med 15 091 000 kronor, anslaget 2:42 Högskolan 

Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 19 817 000 kronor, 

anslaget 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 

3 988 000 kronor, anslaget 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 21 555 000 kronor, anslaget 2:48 Högskolan Kristianstad: 

Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 28 201 000 kronor, anslaget 2:50 

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 8 620 000 kronor, 

anslaget 2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 

14 964 000 kronor, anslaget 2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 1 500 000 kronor, anslaget 2:56 Kungl. Konsthögskolan: 

Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 1 500 000 kronor, 

anslaget 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå bör ökas med 1 500 000 kronor, anslaget 2:60 Södertörns högskola: Forskning 

och utbildning på forskarnivå bör ökas med 30 526 000 kronor, anslaget 2:62 

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå bör ökas med 2 500 000 kronor.  

Sammantaget innebär detta en ökning av anslagen med 639 686 000 kronor. 

Vidare föreslås en ökning av anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom 

utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel med 24 165 000 kronor 

(se avsnitt 5.20). 
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Finansiering sker genom att anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 

minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet 

som finansieras från anslaget. 

2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

423 937 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå ökas med 984 000 kronor. 

Anslaget 2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskas med 

984 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 

(prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141) tillfördes medel 

för en permanent utbyggnad av yrkeslärarutbildningen i syfte att underlätta 

omställning till läraryrket och möjliggöra utbildning av fler yrkeslärare. Regeringen 

bedömer att Högskolan Väst har förutsättningar att utöka yrkeslärarutbildningen. 

Anslaget bör därför ökas med 984 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka 

den verksamhet som finansieras från anslaget då högskolan inte längre anordnar 

yrkeslärarutbildning. 

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 773 958 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 

ökas med 63 256 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för statsbidrag till 

enskilda utbildningsanordnare för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Anslaget 

används även för utgifter för statsbidrag till forskning och utbildning på forskarnivå. 

Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden bedöms behovet av utbildning 

öka. Sommarkurser ger studenter möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, att 

bredda sina studier till andra områden eller att vidareutbilda sig. För att möjliggöra för 

fler att läsa sommarkurser behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas 

med 7 107 000 kronor. 

Resurserna till forskning och utbildning på forskarnivå bör utökas. Anslaget bör 

därför ökas med 56 149 000 kronor. I propositionen Forskning, frihet, framtid – 

kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) beskriver regeringen 

principerna för hur dessa medel bör fördelas. Finansiering sker genom att 

anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskas med motsvarande 

belopp. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 63 256 000 kronor. 
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3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

6 995 846 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

21 250 000 000 kronor 2022–2031. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 3:1 

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive 

tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 200 000 000 kronor 

2022–2031. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för forskning och 

forskningsinformation. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, 

bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141) ökades anslaget med 1 110 000 000 kronor 

och för de kommande åren beräknades anslaget öka med väsentligen motsvarande 

belopp. Beställningsbemyndigandet behöver ökas för att möjliggöra ökade 

ekonomiska åtaganden med anledning av anslagsökningen. Bemyndigandet bör därför 

ökas med 3 950 000 000 kronor. 

Bemyndigande om bidrag till European Spallation Source ERIC 
(ESS) 

Regeringen har ett bemyndigande att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: 

Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 800 000 000 kronor till 

European Spallation Source ERIC (ESS). 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 3:1 

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 

1 100 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS). 

Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 

(prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141) ökades anslaget 

med 340 000 000 kronor för en tillfällig förstärkning av bidraget till 

forskningsanläggningen ESS 2021. Det totala bidragsbeloppet till ESS för 2021 blir 

därmed totalt 864 000 000 kronor, vilket är högre än regeringens bemyndigande för 

2021. 

Vidare har behov av ytterligare medel till ESS uppstått med anledning av pandemin, 

då vissa utvecklingsarbeten som skulle ha utförts av andra medlemsländer inte har 

kunnat genomföras på grund av reserestriktioner. För att underlätta för ESS att 

hantera den uppkomna situationen bör högst 200 000 000 kronor tillföras inom ram 

för att möjliggöra för ESS att hantera ökade lånekostnader. 

Bemyndigandet bör mot denna bakgrund ökas med 300 000 000 kronor. 
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5.14 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid 

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 969 084 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 

internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 22 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

allmän kulturverksamhet. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset ökades anslaget med 380 000 000 kronor för att mildra de ekonomiska 

konsekvenserna av spridningen av covid-19 för kulturverksamheter och kulturskapare 

(prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204). Regeringen har därefter i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på 

sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med 

anledning av coronaviruset föreslagit att anslaget ökas med 840 000 000 kronor för att 

ytterligare mildra de ekonomiska konsekvenserna och möjliggöra för aktörerna att 

starta upp sin verksamhet igen (prop. 2020/21:166). 

För att finansiera ökningarna av anslagen 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor och 7:2 Bidrag 

till kulturmiljövård minskas anslaget med 22 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte i 

någon större utsträckning påverka den verksamhet som finansieras från anslaget. 

1:3 Skapande skola 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

201 465 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Skapande skola får användas för utgifter för 

statsbidrag till Skapande skola för elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande 

skolformer. Anslaget får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som 

syftar till att stärka kultur i skolan. Anslaget får även användas för utgifter för 

administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för statsbidrag till 

Skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande 

skolformer, för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i 

skolan samt för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande 

av verksamheten. 

För att öka genomslagskraften av statsbidraget Skapande skola bedömde regeringen i 

budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1, utg.omr. 17) att målgruppen för 

bidraget bör begränsas till att enbart omfatta elever i förskoleklass, grundskola och 

motsvarande skolformer eftersom behovet är större där än i förskolan. Ändamålet bör 

därför ändras så att det inte längre omfattar utgifter för statsbidrag till Skapande skola 

för barn i förskolan. 
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4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

11 767 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor ökas med 2 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och för projekt inom 

hemslöjdsområdet. 

Pandemin medför negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda företagare och 

utövare inom kulturarvsområdet, såsom slöjdare och kulturhantverkare. I syfte att 

mildra de ekonomiska konsekvenserna, och för att öka möjligheterna för dessa aktörer 

att fortsätta med sin verksamhet, behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget bör 

därför ökas med 2 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 

internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med motsvarande belopp. 

7:2 Bidrag till kulturmiljövård 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

267 542 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård ökas med 20 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

ideella kulturarvsverksamheter. 

Pandemin medför negativa ekonomiska konsekvenser för ideella 

kulturarvsverksamheter. Dessa verksamheter har betydelse för såväl besöksnäringen 

och företagande i lokalsamhället som bevarandet och tillgängliggörandet av det 

gemensamma kulturarvet i hela landet. I syfte att mildra de ekonomiska 

konsekvenserna, och för att öka möjligheterna för de nämnda aktörerna att fortsätta 

med sin verksamhet, behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 

20 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 

internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med motsvarande belopp. 

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

290 680 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

232 000 000 kronor 2022. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 12:2 Bidrag 

till nationell och internationell ungdomsverksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 

tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 262 000 000 kronor 

2022. 
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Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

ungdomsorganisationer. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljar statsbidrag i form av 

organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndighetens möjligheter 

att ingå åtaganden behöver öka för att bidra till en effektiv bidragsgivning. 

Bemyndigandet bör därför ökas med 30 000 000 kronor. 

13:5 Insatser för den ideella sektorn 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

131 758 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn ökas med 50 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för uppföljning 

och annan verksamhet för genomförandet av politiken för det civila samhället samt 

för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av 

insatser inom området. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar 

på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset ökades anslaget med 60 000 000 kronor för att mildra konsekvenserna 

av spridningen av covid-19 för människor i socialt särskilt utsatta situationer 

(prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:204). 

Spridningen av covid-19 och de restriktioner och allmänna råd som införts med 

anledning av sjukdomen medför fortsatta negativa konsekvenser för människor i 

socialt särskilt utsatta situationer. Organisationer som bedriver verksamhet som riktar 

sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer rapporterar om en ökad 

efterfrågan från delvis nya grupper som drabbats av exempelvis ohälsa, arbetslöshet 

och bostadslöshet till följd av pandemin. Mot denna bakgrund bedöms hittills 

anvisade medel inte vara tillräckliga. I syfte att mildra dessa konsekvenser och möta 

behoven av sociala och humanitära insatser bör ytterligare medel tillföras. Anslaget 

bör därför ökas med 50 000 000 kronor. 

Förslaget att tillföra anslaget ytterligare medel är en av de åtgärder regeringen vidtar i 

enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till 

riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället 

(bet. 2020/21:FiU43 punkt 2, rskr. 2020/21:199–205). Åtgärden ska ses tillsammans 

med de förslag till stöd till civilsamhällets organisationer som redovisas under 

anslaget 5:2 Barnets rättigheter inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg respektive anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Tillkännagivandet är inte 

slutbehandlat. 

14:1 Bidrag till folkbildningen 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

4 559 683 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen ökas med 210 000 000 

kronor. 

Anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen minskas med 40 000 000 kronor. 
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Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

folkbildningen. 

Medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom 

folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bl.a. vara utrikes födda personer som är 

arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning. 

Anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen bör därför ökas med 170 000 000 kronor. 

Satsningen på svenska för föräldralediga bör omfatta alla utrikes födda med barn, även 

asylsökande. En flytt av medel för satsningen mellan två anslag är nödvändig för att 

åstadkomma detta. Anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen bör därför ökas med 

40 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen minskas 

med motsvarande belopp. 

Sammantaget bör anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen ökas med 210 000 000 kronor. 

14:2 Bidrag till tolkutbildningar (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

55 331 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

120 000 000 kronor 2022–2025. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 14:2 Bidrag 

till tolkutbildningar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför 

behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor 2022–2026. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för statsbidrag till 

tolkutbildning. 

För att Myndigheten för yrkeshögskolan ska kunna fatta beslut om bidrag till 

tolkutbildningar som omfattar hela utbildningarnas längd bör slutåret för 

bemyndigandet förlängas med ett år. 

5.15 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 

1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

955 000 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

1 500 000 000 kronor 2022 och 2023. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och 

utomhusmiljöer får användas för utgifter för statsbidrag till energieffektivisering av 

flerbostadshus samt för statsbidrag till förnyelse av utomhusmiljöer. Anslaget får även 

användas för merkostnader för att administrera stödet. 
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Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering 

av flerbostadshus och utomhusmiljöer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 

åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 500 000 000 kronor 2022–

2024. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 

energieffektivisering och renovering av flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. 

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Stöd till renovering och 

energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden (RiR 2019:25) 

bedömt att stödet för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden var 

ineffektivt på grund av att det var för snävt utformat och administrativt krångligt. 

För att möjliggöra en utvidgning av stödet behöver anslagets ändamål ändras. Anslaget 

bör därför få användas för utgifter för statsbidrag till energieffektivisering av 

flerbostadshus samt för statsbidrag till förnyelse av utomhusmiljöer. Anslaget bör även 

få användas för merkostnader för att administrera stödet. 

För att möjliggöra för Boverket att kunna ingå åtaganden under 2021 som medför 

utgifter 2024 bör slutåret för beställningsbemyndigandet förlängas med ett år. 

2:2 Allmänna reklamationsnämnden 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

52 148 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:2 Allmänna reklamationsnämnden ökas med 3 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att Allmänna reklamationsnämnden ska kunna 

hantera den kraftigt ökade ärendetillströmningen på grund av bl.a. följderna av 

spridningen av covid-19, och uppfylla de krav på handläggningstider som 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 

alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) 

nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) ställer, 

behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 3 000 000 

kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:15 Statens servicecenter inom utgiftsområde 2 

Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas med motsvarande belopp. 

5.16 Utgiftsområde 19 Regional utveckling 

1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 804 037 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ökas med 5 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för regionala företagsstöd 

och statsbidrag till projektverksamhet inklusive medfinansiering av EU-program. 

Under den pågående pandemin har antalet varsel ökat, vilket riskerar att leda till ökad 

arbetslöshet. Vissa orter har drabbats av många varsel och har ett särskilt stort behov 

av omställning, varför det är viktigt att öka berörda kommuners och regioners 
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kapacitet att genomföra lokalt och regionalt anpassade omställningsinsatser som bidrar 

till att skapa en hållbar omstart av Sverige. Anslaget bör därför ökas med 5 000 000 

kronor. 

1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 818 524 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under innevarande år ingå ekonomiska 

åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

2 100 000 000 kronor 2022 och 2023. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:3 

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som 

inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 

kronor 2022 och 2023. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utbetalningar av medel från 

Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2014–2020. 

Verksamheten inom regionalfondsprogrammen omfattar bl.a. fleråriga projekt som 

medför utgifter för kommande budgetår. Pandemin har påverkat genomförandet av 

regionalfondsprogrammen. Detta har inneburit dels lägre utbetalningar av medel 2020 

än vad som tidigare beräknats, dels att utbetalningarna av medel för 2021 beräknas bli 

lägre än förväntat. Sammantaget innebär detta ett behov av en ökad 

bemyndiganderam för perioden 2022 och 2023 för att kompensera för lägre 

utbetalningar under tidigare år. Bemyndigandet bör därför ökas med 400 000 000 

kronor. 

5.17 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 

1:1 Naturvårdsverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

595 611 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Naturvårdsverket ökas med 12 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: En del av Sveriges avgift till Europeiska unionen 

utgörs fr.o.m. 2021 av en komponent baserad på mängden icke-materialåtervunnet 

plastförpackningsavfall som årligen genereras i Sverige. Naturvårdsverket kommer att 

ansvara för inrapporteringen av dessa uppgifter, vilket medför ökade kostnader. 

Anslaget bör därför ökas med 2 000 000 kronor. 

Nedskräpningen har ökat på flera ställen i Sverige under pandemin. Denna ökning 

riskerar att fortsätta framöver till följd av att människor i större utsträckning vistas 

utomhus. Det finns därför ett behov av stärkta kunskapshöjande insatser kring 

nedskräpningen och dess effekter, särskilt under pandemin. Anslaget bör därför ökas 

med 10 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 12 000 000 kronor. 
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1:3 Åtgärder för värdefull natur 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 962 035 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ökas med 10 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. till utgifter för insatser för 

skötsel och förvaltning av skyddad natur, bevarande och restaurering av biologisk 

mångfald och insatser för friluftsliv. 

För att kunna möta en svårare situation på arbetsmarknaden med anledning av 

spridningen av covid-19 föreslår regeringen en utökad satsning på naturnära jobb för 

unga för att bidra till att värna vår natur och ge fler vägar till jobb. Åtgärder för 

värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald skapar sysselsättning 

över hela landet genom t.ex. skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder 

och bekämpning av invasiva främmande arter. Arbetsuppgifterna kan lämpligen 

utföras av unga inom ramen för satsningen på naturnära jobb. Anslaget bör därför 

ökas med 10 000 000 kronor. 

1:10 Klimatanpassning 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

78 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Klimatanpassning ökas med 40 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för att förebygga 

och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar såsom förebyggande 

och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer. 

En viktig del av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat är kunskapshöjande 

insatser till stöd för myndigheter, kommuner och näringsliv. Kunskaperna om 

klimatets förändring och dess effekter bör öka ytterligare för att möjliggöra beslut som 

leder till verkningsfulla åtgärder. Anslaget bör därför ökas med 40 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 

minskas med motsvarande belopp. 

1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 399 565 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö ökas med 

10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. till utgifter för insatser och 

åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och 

vattenmiljöer. 

Nedskräpningen har ökat på flera ställen i Sverige under pandemin, vilket riskerar att 

resultera i ökat plastavfall och annat skräp längs stränderna och i havet. Insatserna för 

strandstädning behöver till följd av detta stärkas. Anslaget bör därför ökas med 

10 000 000 kronor. 
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1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

265 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar minskas 

med 15 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:1 Utveckling 

av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas 

anslaget med 15 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet 

som finansieras från anslaget. 

1:15 Havs- och vattenmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

247 966 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:15 Havs- och vattenmyndigheten ökas med 4 500 000 

kronor. 

Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö minskas med 4 500 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Medel behöver tillföras för administration och 

samordning av utvecklingen av åtgärdsarbetet mot övergödning samt myndighetens 

kommunikation, administration och övrigt arbete kopplat till bidrag enligt 

förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Anslaget bör 

därför ökas med 4 500 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö minskas med 

motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som 

finansieras från anslaget. 

1:16 Klimatinvesteringar 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 935 000 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

3 500 000 000 kronor 2022–2026. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Klimatinvesteringar minskas med 20 000 000 

kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:16 Klimatinvesteringar ingå 

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida 

anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2022–2026. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för klimatinvesteringar på 

lokal och regional nivå samt för stöd till laddinfrastruktur för elfordon. 

För att finansiera ökningen av anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för 

klimat- och energiomställning inom utgiftsområde 21 Energi minskas anslaget med 

20 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som 

finansieras från anslaget. 
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En förutsättning för att medlen på anslaget ska kunna användas på ett effektivt sätt är 

att det finns möjlighet att teckna avtal om fleråriga projekt. På så sätt kan fler stora, 

långsiktiga och effektiva klimatinvesteringar komma till stånd. Investeringsviljan är 

stor, men många klimatinvesteringar har försenats på grund av pandemin. Planerade 

utbetalningar har därför skjutits upp. Ett ökat bemyndigande skulle innebära ökade 

möjligheter att bevilja investeringsstöd och även att främja en grön återhämtning efter 

pandemin. Bemyndigandet bör därför ökas med 500 000 000 kronor. 

1:17 Klimatpremier 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

170 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Klimatpremier ökas med 100 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för att främja 

marknadsintroduktion av fordon med låga utsläpp av växthusgaser. 

För att stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga 

fordon, i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade 

områdena, ska få genomslag behöver medel kunna fördelas också för stöd till eldrivna 

lastbilar. Anslaget bör därför ökas med 100 000 000 kronor. 

För att finansiera ökningen av anslaget minskas anslaget 1:5 Infrastruktur för elektrifierade 

transporter inom utgiftsområde 21 Energi med 100 000 000 kronor. 

1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

215 000 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

150 000 000 kronor 2022–2025. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 

minskas med 40 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring 

längs Göta älv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför 

behov av framtida anslag på högst 165 000 000 kronor 2022–2025. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. som statsbidrag för åtgärder 

för ras- och skredsäkring längs Göta älv. 

För att finansiera ökningen av anslaget 1:10 Klimatanpassning bör anslaget minskas med 

40 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som 

finansieras från anslaget. 

Efter förslag i budgetpropositionen 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, 

bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143) ökades anslaget. Vidare har regeringen 

beslutat om en högre stödnivå, som innebär att kommunerna numera kan få bidrag 

för hela kostnaden för sina åtgärder. Detta innebär att fler åtaganden behöver kunna 

ingås som medför utgifter kommande år. Bemyndigandet bör därför ökas med 

15 000 000 kronor. 
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5.18 Utgiftsområde 21 Energi  

1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

550 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter minskas med 

100 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av anslaget 1:17 

Klimatpremier inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård minskas anslaget 

med 100 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som 

finansieras från anslaget. 

1:7 Energiteknik 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 462 400 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Energiteknik ökas med 260 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för att stimulera 

spridningen av vissa energitekniska lösningar. 

Intresset för att installera solceller har varit större än väntat. För att möjliggöra att fler 

av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd kan få ta del av 

stödet behöver en lösning tas fram, om det är möjligt givet frågans komplexitet. Till 

följd av detta behöver anslaget tillföras medel. Anslaget bör därför ökas med 

260 000 000 kronor.  

1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 
energiomställning 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

120 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 

energiomställning ökas med 20 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för statsbidrag till kommunal 

energi- och klimatrådgivning och för att finansiera länsstyrelsernas arbete med att 

samordna kommuner, företag och andra aktörer i länet kopplat till arbete med 

regionala energi- och klimatstrategier. 

Det lokala och regionala energi- och klimatarbetet är centralt för klimatomställningen. 

För att länsstyrelserna ska kunna upprätthålla arbetet med att samordna och leda det 

regionala klimatarbetet behöver medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 

20 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:16 Klimatinvesteringar inom utgiftsområde 20 

Allmän miljö- och naturvård minskas med motsvarande belopp. 
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5.19 Utgiftsområde 22 Kommunikationer 

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

30 803 884 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 

15 000 000 kronor. 

Anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur får även användas för utgifter för 

medfinansiering till regionerna för deras kostnader för att införa ett nationellt 

biljettsystem för kollektivtrafik. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statlig 

medfinansiering till byggande av regionala kollektivtrafikanläggningar (inklusive 

tillgänglighetsanpassningsbidrag), statlig medfinansiering till cykelvägar, särskild statlig 

medfinansiering till storstädernas trafiksystem, statlig medfinansiering via länsplanerna 

till drift och byggande av enskilda vägar och till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på 

kommunala vägar samt åtgärder för ökad samordning av godstransporter och 

omlastning av gods till transporter med låga utsläpp. 

Regeringen avser att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela 

Sverige. Införandet kräver anpassningar i befintliga biljettsystem som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för. De totala kostnaderna för detta beräknas till 

ca 200 000 000 kronor. Den kommunala finansieringsprincipen är tillämplig, varför 

staten bör ersätta regionerna för dessa kostnader. I övrigt uppstår kostnader för 

förberedelser även hos Trafikverket och Transportstyrelsen. För att klara den tidsplan 

som anges i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, krävs att 

genomförandet påbörjas sommaren 2021. Till följd av detta behöver totalt 30 000 000 

kronor avsättas på anslaget för att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för 

kollektivtrafik. Av beloppet kan 15 000 000 kronor frigöras genom omprioritering 

inom anslaget. Anslaget bör därför ökas med 15 000 000 kronor. Anslagsändamålet 

behöver vidare utökas så att anslaget även kan användas för utgifter för 

medfinansiering till regionerna för deras kostnader för att införa ett nationellt 

biljettsystem för kollektivtrafik. 

Regeringen avser att återkomma med förslag om ytterligare medel för genomförandet 

i budgetpropositionen för 2022. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 

inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård minskas med motsvarande 

belopp. 

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

28 105 316 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

31 000 000 000 kronor 2022–2038. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökas 

med 603 000 000 kronor. 
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Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens 

transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden 

medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 000 kronor 2022–2038. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för drift av statliga järnvägar. 

Trafikverket har för perioden juni–december 2020 en betydande upplupen skatteskuld 

för förbrukning av el inom järnvägssektorn. Anslaget bör därför ökas med 

453 000 000 kronor. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 avsattes medel för en miljökompensation 

om 400 000 000 kronor per år 2021–2025 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, 

bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131). Den minskade lönsamheten för de företag som 

tillhandahåller godstransporter medför en fortsatt risk för neddragningar i 

verksamheterna, vilket kan leda till en icke önskad överflyttning av godstransporter 

från järnväg till väg. En utökad miljökompensation på 150 000 000 kronor per år 

2021–2025 bedöms kunna motverka en sådan utveckling. Anslaget bör därför ökas 

med 150 000 000 kronor. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska 

kommissionen. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 603 000 000 kronor. 

Trafikverket har en stor mängd kontrakt ingångna med entreprenörer med olika 

löptider för drift och underhåll inom väg och järnväg. Kontrakt som var beräknade att 

ingås 2020 har senarelagts till 2021. Detta innebar att de utestående åtagandena vid 

utgången av 2020 blev mindre än beräknat, men i gengäld beräknas de utestående 

åtaganden för 2021 öka. Därutöver löses ett antal optioner om kontraktsförlängning 

ut 2021. De ekonomiska åtagandena för dessa redovisas mot bemyndigandet först när 

de utnyttjas. Bemyndigandet bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. 

1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

262 013 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser ökas med 

18 200 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för att 

upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel 

för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset ökades anslaget 

med 174 000 000 kronor för lån till leverantörer av flygtrafiktjänst vid icke statliga 

flygplatser och för ersättning till beredskapsflygplatser (prop. 2020/21:77 utg.omr. 22, 

bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:181). 

Med anledning av spridningen av covid-19 uppdrog regeringen i slutet av december 

2020 åt Trafikverket att förhandla och ingå avtal med ett antal flygplatser om temporär 

beredskap på flygplatserna. Uppdraget syftade till att komplettera nätet av ordinarie 

beredskapsflygplatser för att tillgodose behov av samhällsviktiga luftfartstransporter 

för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg. Enligt ett uppdrag från regeringen i 

februari 2021 har Trafikverket förhandlat och ingått överenskommelser om att vissa 

flygplatser fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser under perioden mars–maj 

2021. De ökade tillfälliga utgifterna 2021 beräknas uppgå till ca 17 000 000 kronor mer 

än tidigare anvisat. Därutöver finns ett kreditutnyttjande från 2020 som uppgår till 

1 190 000 kronor. Anslaget bör därför ökas med 18 200 000 kronor. 
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1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 
nätverk 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

150 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till 

Transeuropeiska nätverk ökas med 478 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används till utgifter för bidrag som EU 

beviljar genom det äldre regelverket om finansiering på området för TEN-T och enligt 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Medel får användas till högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från 

Europeiska unionen. De medel som är möjliga att erhålla under 2021, och som ska 

redovisas mot inkomsttitel och därmed belasta anslaget, beräknas överstiga den 

anvisade anslagsnivån med 310 000 000 kronor. Utöver detta tillkommer 168 000 000 

kronor som under 2020 redovisades mot inkomsttitel, men som belastar anslaget 

2021, då det inte fanns utrymme på anslaget under 2020. Anslaget bör därför ökas 

med 478 000 000 kronor. 

1:14 Trängselskatt i Göteborg (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 008 046 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

5 900 000 000 kronor 2022–2037. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:14 

Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden 

medför behov av framtida anslag på högst 6 200 000 000 kronor 2022–2037. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för finansiering av 

investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborgsregionen, 

investeringskostnader och utbyte av utrustning i betalsystemet samt system- och 

administrationskostnader för trängselskatten i Göteborg. 

På grund av en ökad produktionstakt behöver Trafikverket kunna teckna ytterligare 

entreprenadkontrakt redan under 2021. Bemyndigandet bör därför ökas med 

300 000 000 kronor. 

1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

2 000 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik ökas med 

1 000 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för statsbidrag till kollektivtrafik 

som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter, som ersättning för minskade 

biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Ersättningen ska fördelas 

baserat på biljettintäkternas storlek i respektive region. 
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Den utdragna pandemin innebär stora utmaningar för kollektivtrafiken. Det beräknas 

uppstå intäktsförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna åtminstone under 

det första halvåret 2021. Dessa förluster innebär att turtätheten riskerar att minska och 

därmed också motverka utvecklingen av en miljömässigt hållbar tillgänglighet. För att 

regionerna ska kunna få resurser att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken bör 

ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. 

1:19 Lån till körkort (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

151 466 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

100 000 000 kronor 2022 och 2023. 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:19 Lån till 

körkort ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av 

framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2022–2024. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för lån till körkort för 

vissa personer. 

Enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån är beslut om körkortslån normalt 

giltiga i ett år och förlängning får ske med högst två år. Besluten kan därmed komma 

att omfatta en period som sträcker sig längre än det slutår som bemyndigandet har. 

Bemyndigandet bör därför förlängas med ett år. 

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

1 845 014 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 

minskas med 25 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för åtgärder samt 

samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer. 

För att finansiera ökningen av anslaget 6:2 Justitiekanslern inom utgiftsområde 1 Rikets 

styrelse minskas anslaget med 25 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka 

den verksamhet som finansieras från anslaget. 

2:6 Myndigheten för digital förvaltning 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

145 691 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:6 Myndigheten för digital förvaltning ökas med 5 500 000 

kronor. 

Anslaget 2:7 Digital förvaltning minskas med 5 500 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten för digital förvaltning tillförs under 

2021 nya uppgifter, dels analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken, dels ansvar 

för samordning av programmet för ett digitalt Europa. För att finansiera dessa 
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uppgifter behöver anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 

5 500 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 2:7 Digital förvaltning minskas med motsvarande 

belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från 

anslaget. 

5.20 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel 

1:2 Insatser för skogsbruket 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

360 073 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket ökas med 365 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för biotopskydd och 

naturvårdsavtal. 

Till följd av Mark- och miljööverdomstolens domar M 1729-19, M 1734-19, M 1736-

19 och M 1737-19, som fick laga kraft under 2020, har antalet ansökningar om 

ersättning för avslag på begäran om avverkning i fjällnära skog stigit. Det innebär att 

kostnaderna för ersättning till skogsägare i fjällnära områden beräknas öka. 

Utbetalningarna av ersättning bedöms vidare leda till att majoriteten av de berörda 

fjällnära skogarna i förlängningen får ett formellt skydd. Anslaget bör därför ökas med 

365 000 000 kronor. 

1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

133 349 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar ökas 

med 260 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för bekämpande 

av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. 

Anslagsbelastningen är beroende av hur stort smittrycket är samt hur många och hur 

stora företag som påverkas. Till följd av bl.a. ett stort utbrott av fågelinfluensa och 

spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar bedöms utgifterna bli större än vad som 

tidigare beräknats. Anslaget behöver därför tillföras ytterligare 200 000 000 kronor för 

ersättning till företagare och utgifter för andra lagstadgade åtgärder till följd av utbrott 

av djursjukdomar samt 60 000 000 kronor för ersättning till företagare på grund av 

myndighetsbeslut rörande Sars-CoV-2 hos minkar. Anslaget bör därför ökas med 

260 000 000 kronor. 

1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

194 160 000 kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden 

som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 

10 000 000 kronor 2022 och 2023. 
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:15 

Konkurrenskraftig livsmedelssektor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 

åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2022 och 

2023. 

Skälen för regeringens förslag: För att skapa goda förutsättningar för fleråriga 

projekt och ett effektivt genomförande av livsmedelsstrategin behöver ytterligare 

ekonomiska åtaganden kunna ingås som medför utgifter under kommande år. 

Bemyndigandet bör därför ökas med 24 000 000 kronor. 

1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

5 310 097 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas 

med 389 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för nationell 

medfinansiering av åtgärder i enlighet med landsbygdsprogrammet för Sverige för 

2014–2020, inklusive förlängningsåren 2021 och 2022. 

Förhandlingarna om övergångsförordningen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

har inneburit att Sverige kommer att tilldelas ytterligare 389 000 000 kronor 2021 och 

19 000 000 kronor 2022. Vidare har förhandlingarna medfört att Sverige tilldelas 

medel från EU:s återhämtningsfond, vilket medför ett tillskott om ytterligare 

417 000 000 kronor 2021 och 993 000 000 kronor 2022. Till följd av detta minskas 

den svenska medfinansieringen i landsbygdsprogrammet med 806 000 000 kronor. 

Anslaget bör därför minskas med 806 000 000 kronor. För 2022 beräknas utgifterna 

minska med 1 012 000 000 kronor. 

Regeringen bedömer att det finns behov av ytterligare åtgärder på landsbygden med 

anledning av den ekonomiska kris som följt efter spridningen av covid-19. Anslaget 

bör därför ökas med 417 000 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget minskas med 389 000 000 kronor. 

1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 732 376 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 

landsbygdens miljö och struktur ökas med 808 400 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter motsvarande 

EU:s finansiering av åtgärder i enlighet med landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–

2020, inklusive förlängningsåren 2021 och 2022 samt för utgifter för EU:s program 

för stöd till biodling för perioden 2020–2022. 

Förhandlingarna om övergångsförordningen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

har inneburit att Sverige tilldelas ytterligare 389 000 000 kronor 2021 och 19 000 000 

kronor 2022. Vidare har förhandlingarna medfört att Sverige tilldelas medel från EU:s 

återhämtningsfond, vilket medför ett tillskott om ytterligare 417 000 000 kronor 2021 

och 993 000 000 kronor 2022. För att verksamheten ska kunna genomföras 2021 



Prop. 2020/21:99 

84 

behöver ytterligare medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 806 000 000 kronor. 

Behovet är beroende av att programändring 8 godkänns av Europeiska 

kommissionen, vilket väntas ske under andra halvåret 2021. Finansiering sker genom 

att anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med motsvarande 

belopp. För 2022 beräknas utgifterna öka med 1 012 000 000 kronor.  

Beslutet om EU:s fleråriga budgetram innebär en ökning av EU-budgeten för 

biodlingsprogrammet. Först efter att beslutet om budgetramen fattades i december 

2020 återkom Europeiska kommissionen med besked om hur den avsåg att den ökade 

budgeten skulle fördelas mellan medlemsstaterna varför det inte var möjligt att 

beräkna Sveriges ökade återflöde i budgetpropositionen 2021. För att inte förlora 

återflödet måste medlen användas före oktober 2021. För att möjliggöra detta behöver 

anslaget tillföras ytterligare medel. Anslaget bör därför ökas med 2 400 000 kronor. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 808 400 000 kronor. 

1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

2 143 772 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet ökas med 26 332 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden 

bedöms behovet av utbildning öka. Sommarkurser ger studenter möjlighet att läsa en 

utbildning i snabbare takt, att bredda sina studier till andra områden eller att 

vidareutbilda sig. För att möjliggöra för fler att läsa sommarkurser bör ytterligare 

medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 2 167 000 kronor. 

För att öka resurserna till forskning och utbildning på forskarnivå bör ytterligare 

medel tillföras. Anslaget bör därför ökas med 24 165 000 kronor. I propositionen 

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) 

beskriver regeringen principerna för hur dessa medel bör fördelas. Finansiering sker 

genom att anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor inom 

utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning minskas med motsvarande 

belopp. 

Sammantaget bör anslaget ökas med 26 332 000 kronor. 

5.21 Utgiftsområde 24 Näringsliv 

1:1 Verket för innovationssystem  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

255 442 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Verket för innovationssystem ökas med 15 000 000 

kronor. 

Anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling minskas med 15 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Verket för innovationssystem har i enlighet med den 

forsknings- och innovationspolitiska propositionen (prop. 2020/21:60) givits ett antal 

nya och mer omfattande uppdrag, vilket innebär att kostnaderna för verksamheten 
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förväntas bli högre än tidigare beräknat. Anslaget bör därför ökas med 15 000 000 

kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och 

utveckling minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms innebära att ett 

fåtal planerade insatser inte kommer att kunna genomföras innevarande år. 

1:5 Näringslivsutveckling 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

977 022 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Näringslivsutveckling minskas med 6 200 000 

kronor. 

Anslaget får även användas för utgifter för att starta upp den statliga 

omställningsorganisationen. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för näringslivsfrämjande åtgärder. 

Anslaget får användas för utgifter för att starta upp den statliga 

omställningsorganisationen. 

Medel behöver tillföras anslaget för att möjliggöra uppstart av den statliga 

omställningsorganisation som följer av partsöverenskommelsen om anställningsskydd 

och omställning och som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och 

kompetensstöd. Anslaget bör därför ökas med 5 000 000 kronor. 

För att bidra till att finansiera ökningen av anslaget 1:18 Avgifter till vissa internationella 

organisationer minskas anslaget med 1 200 000 kronor. Vidare minskas anslaget med 

10 000 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 1:20 Bidrag till 

företagsutveckling och innovation. Dessa minskningar bedöms inte påverka den verksamhet 

som finansieras från anslaget. 

Sammantaget bör anslaget minskas med 6 200 000 kronor. 

Anslagsändamålet behöver vidare utökas så att anslaget kan användas även för utgifter 

för att starta upp den statliga omställningsorganisationen. 

1:7 Turistfrämjande 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

144 613 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Turistfrämjande ökas med 10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för kostnader för statens 

aktieägartillskott till V.S. VisitSweden AB. 

Besöksnäringen har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. De ekonomiska 

konsekvenserna har slagit mot hela landet, då i princip allt resande från utlandet och 

affärsresande har upphört. Det är därför viktigt att främja besöksnäringen genom att 

marknadsföra Sverige som destination, vilket bedöms kunna bidra till en snabbare 

omstart av näringen. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 
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1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

16 780 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer ökas 

med 2 400 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter gällande avgifter och 

statsbidrag avseende Sveriges deltagande i internationella näringspolitiska organ. 

På grund av den försvagade kronkursen är de anvisade medlen på anslaget 

otillräckliga. Anslaget bör därför ökas med 2 400 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:5 Näringslivsutveckling minskas med 

1 200 000 kronor. 

1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

269 472 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation ökas med 

10 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för statsbidrag till 

Almi Företagspartner AB (Almi), för marknadskompletterande finansiering och 

företagsrådgivning. 

Almi, vars verksamhet syftar till att utveckla och finansiera små och medelstora 

företag i hela landet, erbjuder företag marknadskompletterande finansiering. 

Efterfrågan på lån från bolaget är stor till följd av spridningen av covid-19. För att 

säkerställa att Almi kan handlägga en fortsatt ökad mängd kreditansökningar, och 

samtidigt ha kapacitet att hantera den lånestock som pandemin medförde under 2020, 

behöver ytterligare resurser tillföras bolaget. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 

kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 1:5 Näringslivsutveckling minskas med motsvarande 

belopp. 

1:22 Stöd vid korttidsarbete 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

14 360 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete ökas med 3 365 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för Tillväxtverkets utbetalningar 

av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med lagen (2013:948) om stöd vid 

korttidsarbete. 

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till 

företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning 

av coronaviruset ökades anslaget med 8 736 000 000 kronor för införandet av ett nytt 

stöd vid korttidsarbete i vissa fall, som bl.a. innebar en fortsatt möjlighet till stöd vid 

korttidsarbete t.o.m. juni 2021, och en förstärkning av stödet under perioden januari–

mars 2021 (prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:184). Efter beslut 
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med anledning av förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda 

och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning 

av coronaviruset ökades anslaget med ytterligare 3 544 000 000 kronor för att det 

förstärkta stödet vid korttidsarbete skulle kunna gälla t.o.m. juni 2021 

(prop. 2020/21:121 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:230). 

Efterfrågan på stöd vid korttidsarbete förväntas vara högre än vad som tidigare 

beräknats. Anslaget behöver därför tillföras ytterligare 3 180 000 000 kronor avseende 

stöd vid korttidsarbete och 185 000 000 kronor avseende utgifter för 

kompetensinsatser vid korttidsarbete. Anslaget bör därför ökas med 3 365 000 000 

kronor. 

1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag  

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

3 080 000 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag ökas 

med 3 000 000 000 kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för utgifter för ett tillfälligt stöd 

till företag inom vissa branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av 

spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet kan lämnas om hyresvärden sätter ned 

den fasta delen av hyra. Anslaget används även för kostnader för att administrera 

stödet. 

Under 2020 infördes ett statligt stöd för vissa lokalhyresgäster som träffat en 

överenskommelse med hyresvärden om rabatt på hyran med anledning av spridningen 

av covid-19 (prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:210). Stödet 

gällde överenskomna hyresrabatter under perioden 1 april–30 juni 2020. Efter förslag i 

propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på 

sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av 

coronaviruset tillfördes medel för ett statligt stöd för vissa lokalhyresgäster som träffat 

en överenskommelse med hyresvärden om rabatt på hyran för perioden 1 januari–

31 mars 2021 (prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203). 

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället, och de negativa ekonomiska 

konsekvenser den innebär för många företag, finns det skäl att förlänga det statliga 

stödet för hyreskostnader till att även omfatta perioden 1 april–30 juni 2021. Anslaget 

bör därför ökas med 3 000 000 000 kronor. 

Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. 

2:3 Exportfrämjande verksamhet 

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 

339 867 000 kronor. 

Regeringens förslag: Anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet ökas med 10 000 000 

kronor. 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för utgifter för statsbidrag för 

det statliga uppdraget avseende exportfrämjande till Sveriges export- och 

investeringsråd (Business Sweden). 
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För att upprätthålla nivån på den regionala exportrådgivningen, som genomförs inom 

ramen för regeringens utvecklade export- och investeringsstrategi, behöver medel 

tillföras. Anslaget bör därför ökas med 10 000 000 kronor. 

Bemyndigande att avveckla Orio AB genom likvidation  

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att avveckla Orio AB genom likvidation. 

Skälen för regeringens förslag: Orio AB (Orio), tidigare Saab Automobile Parts AB, 

är ett statligt helägt bolag som bildades 2009 i samband med att Saab Automobile AB 

ansökte om lån från Europeiska investeringsbanken, med svenska staten som garant 

för lånet. Dotterbolaget Saab Automobile Parts AB sattes som pant för lånet. Efter att 

Saab Automobile AB ansökt om konkurs övertogs Saab Automobile Parts AB av 

svenska staten från konkursboet genom att Riksgäldskontoret infriade garantin och 

löste lånet. 

Regeringen har riksdagens bemyndigande att helt eller delvis avyttra statens aktier i 

Orio, att som likvid vid försäljningen utöver kontanter ta emot aktier eller andra 

former av tillgångar, avyttra dessa tillgångar, samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs 

för att genomföra transaktionen. I samband med att bemyndigandet inhämtades 

konstaterades att en avyttring av aktierna måste anpassas till marknadsläget för att ge 

bästa möjliga affärsmässiga utfall. Regeringen kunde därför inte i förväg ange på vilket 

sätt eller vid vilken tidpunkt aktierna kunde komma att avyttras (prop. 2012/13:99, 

bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287). 

Aktierna i Orio finns i statlig ägo till följd av den ovan nämnda pantrealiseringen. 

Bolagets kärnverksamhet är att anskaffa, sälja och distribuera reservdelar till Saabbilar 

på en global marknad. Bolaget äger, genom sitt helägda dotterbolag, en logistik- och 

distributionsfastighet i Nyköping och tillhandahåller även logistiktjänster. Orio har 

omkring 180 anställda och omsatte under 2020 ca 392 miljoner kronor. Bolaget har 

haft en negativ ekonomisk utveckling under ett antal år. Kärnverksamheten är 

successivt avtagande, eftersom efterfrågan på reservdelar till Saabbilar minskar. 

Mot denna bakgrund bedömer regeringen att det bör finnas en flexibilitet i hur det 

värde som statens ägande i Orio representerar ska hanteras. I syfte att utöka statens 

handlingsalternativ bör det befintliga bemyndigandet utvidgas. Utöver att avyttra 

statens aktier i enlighet med riksdagens tidigare bemyndigande bör regeringen ha 

möjlighet att avveckla bolaget. En sådan avveckling skulle även kunna innebära en 

avyttring av verksamhet eller en avveckling av dotterbolaget, om det inte dessförinnan 

har avyttrats. 

En avveckling av statens ägande i Orio kan i enlighet med vad som ovan anförts 

genomföras på flera sätt, antingen genom ett av de alternativ som presenterats eller 

genom en kombination av dessa. Regeringen kommer att pröva olika affärsmöjligheter 

för att, med beaktande av statens risk, täcka så stor del som möjligt av kreditförlusten. 

Regeringen bedömer att Orio har det kapital som behövs för genomförande av 

avvecklingen. Vid genomförd likvidation av bolaget tillfaller ett eventuellt överskott 

Riksgäldskontorets reservkonto för garantiverksamheten. 
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Återkallelse av bemyndigande avseende Telia Company AB 

Regeringens förslag: Riksdagen återkallar bemyndigandet till regeringen att minska 

statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst 37,3 procent av aktierna och 

rösterna i bolaget. 

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen beslutade i april 2019 att bemyndiga 

regeringen att dels genom deltagande i återköpsprogram öka statens röst- och 

ägarandel i Telia Company AB (Telia) till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i 

bolaget, dels därefter minska statens röst- och ägarandel i Telia till lägst 37,3 procent 

av aktierna och rösterna i bolaget (prop. 2018/19:40, bet. 2018/19:NU9, 

rskr. 2018/19:168). Samtidigt beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen vad 

näringsutskottet anfört om att regeringen bör se över möjligheterna att på sikt avyttra 

statens ägande i Telia (bet. 2018/19:NU9 punkt 2, rskr. 2018/19:168). Utskottet 

anförde vidare i sitt betänkande att regeringen bör återkomma till riksdagen med en 

redogörelse för de slutsatser som kommit fram i översynen.  

Telias återköpsprogram är nu avslutat liksom regeringens analys av möjligheterna att 

på sikt avyttra statens ägande i Telia. Med hänsyn till att bolaget är börsnoterat bör 

regeringens återkoppling till riksdagen inte dröja. 

Återköpsprogrammet av aktier i Telia genomfördes under perioden 2018–2020. I 

oktober 2019 tillkännagav Telia att styrelsen beslutat att inte genomföra något återköp 

av aktier för det tredje året i det ursprungligen treåriga återköpsprogrammet. De aktier 

som återköptes av Telia inom ramen för återköpsprogrammet har dragits in genom 

bolagsstämmobeslut. Den 10 april 2019 beslutade årsstämman i Telia om en 

minskning av aktiekapitalet genom en indragning av de egna aktier som till dess 

förvärvats i återköpsprogrammet samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. 

Statens röst- och ägarandel i Telia ökade därmed från 37,3 till 38,4 procent. Den 

2 april 2020 beslutade årsstämman i Telia om en minskning av aktiekapitalet genom en 

indragning av de ytterligare egna aktier som förvärvats i återköpsprogrammet och en 

ökning av aktiekapitalet genom en fondemission. Statens röst- och ägarandel i Telia 

ökade därmed till 39,5 procent, vilket är den nuvarande nivån.  

Vad avser möjligheterna att på sikt avyttra statens innehav i Telia har Försvarsmakten 

i ett yttrande till försvarsutskottet anfört att en eventuell avyttring, helt eller delvis, av 

statens ägarandel i Telia kan få allvarliga konsekvenser för verksamheter som är 

betydande för Sveriges säkerhet (yttrande 2018/19:FöU2y). Försvarsmakten har med 

anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen genomfört en fördjupad analys 

av riskerna med en försäljning av Telia (Fö2019/01317). Försvarsmaktens slutsats är 

att statens ägarandel i Telia i vart fall inte bör minskas. Regeringen har inte funnit skäl 

att ifrågasätta Försvarsmaktens slutsats och bedömer därmed att det inte bör vara 

aktuellt att minska statens ägande i Telia från den nuvarande nivån på 39,5 procent av 

aktierna och rösterna i bolaget. Vidare gör regeringen bedömningen att det inte heller 

på sikt är möjligt att avyttra statens ägande i Telia. För att det inte ska råda några 

oklarheter om statens ägande bör riksdagens bemyndigande till regeringen att efter 

genomfört återköpsprogram minska statens röst- och ägarandel i Telia till lägst 37,3 

procent av aktierna och rösterna i bolaget återkallas. Regeringen anser därmed att 

riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat.
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1 Sammanfattning av promemorian 
Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer 
inom bostadsbidraget med anledning 
av covid-19 

I promemorian lämnas förslag om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom 

bostadsbidraget som omfattar barnfamiljer med låga inkomster. 

Tilläggsbidraget föreslås lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det 

ordinära bostadsbidraget. Det innebär att bidraget inte ska beräknas utifrån en 

bidragsgrundande inkomst utan i stället ska betalas ut löpande med ett belopp som 

bestäms av en beräkningsfaktor om 25 procent av storleken på det ordinarie 

preliminära bostadsbidraget. Bidraget ska heller inte ingå som en del av beräkningen 

för det ordinarie slutliga bostadsbidraget. Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som 

tar emot särskilt bidrag för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor 

växelvis eller umgängesbidrag. 

Det tillfälliga tilläggsbidraget som föreslås har samma utformning som det tillfälliga 

bidrag som utbetalades under juli t.o.m. december 2020. Även då som en åtgärd för 

att motverka risken för försämrad disponibel inkomst bland barnfamiljer med låga 

inkomster under pandemin. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Tilläggsbidraget till barnfamiljer är ett 

stöd av extraordinär karaktär och bör därför lämnas under en begränsad tidsperiod. 

Enligt den bedömning som görs i denna promemoria bör stödet lämnas från och med 

den 1 juli till och med den 31 december 2021.
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2 Promemorians lagförslag 

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1  

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§, 98 kap. 1 § 

och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ”Särskilda bidrag, umgängesbidrag 

och tilläggsbidrag till barnfamiljer”, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 

12 §, och närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § nya rubriker av 

följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

93 kap. 

4 §2 

En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett gällande 

försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap. 
Bestämmelser om anmälan och 

ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). 

Bestämmelser om anmälan och 
ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). Bostadsbidrag i form av 
tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnas dock utan 
ansökan. 

95 kap. 

2 §3 

Bostadsbidrag lämnas i form av 

1. bidrag till kostnader för bostad, 

2. särskilt bidrag för hemmavarande barn, 
3. särskilt bidrag för barn som bor 

växelvis, och  
4. umgängesbidrag till den som på 

grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem. 

3. särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis,  

4. umgängesbidrag till den som på 
grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem, och  

5. tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina föräldrar 

som inte bor tillsammans. 

 

4 §4 
Bostadsbidrag betalas ut löpande som 

preliminärt bidrag, beräknat efter en 
uppskattad bidragsgrundande inkomst. 
Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand 
på grundval av den fastställda 
bidragsgrundande inkomsten. 

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket  
1–4 betalas ut löpande som preliminärt 
bidrag, beräknat efter en uppskattad 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
bestäms slutligt i efterhand på grundval 
av den fastställda bidragsgrundande 
inkomsten. 

 
1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 96 kap. 3 § 2020:432. 

2 Senaste lydelse 2020:432. 

3 Senaste lydelse 2020:432. 

4 Senaste lydelse 2020:432. 
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Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 5 
beräknas inte på grundval av en 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
betalas ut löpande med ett belopp som bestäms 
enligt 97 kap. 23 a §. 

96 kap. 

1 §5 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2 och 3 §§. 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2–3 a §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– barnfamiljer i 4–9 §§, 

– hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och 

– förmånstiden i 12–15 §§. 

 
 Tilläggsbidrag till barnfamiljer 

 
 3 a § 

Den som har rätt till särskilt bidrag eller 
umgängesbidrag enligt 3 och 4–9 §§ har också 
rätt till tilläggsbidrag till barnfamiljer.  

Tilläggsbidrag till barnfamiljer beräknas på 
grundval av bidrag till kostnader för bostad, 
särskilt bidrag och umgängesbidrag. Om sådana 
bidrag sammanlagt beräknas till ett mindre 
belopp än 1 200 kronor för helt år finns det dock 
ingen rätt till tilläggsbidrag. 

97 kap. 

1 §6 

I detta kapitel finns bestämmelser om  

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§, 

– kostnader för bostad i 14 §, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 a §§, 

– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och  

– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. 

 

15 §7 
Bostadsbidrag till barnfamiljer 

beräknas enligt 18–23 §§. 
Om den bidragsgrundande inkomsten 

överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget 
minskas med 20 procent av den 
överskjutande inkomsten. 

Bostadsbidrag till barnfamiljer 
beräknas enligt 18–23 a §§. 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget enligt 
95 kap. 2 § första stycket 1–4 minskas med 
20 procent av den överskjutande 
inkomsten. 

  

 
5 Senaste lydelse 2020:432. 

6 Senaste lydelse 2020:432. 

7 Senaste lydelse 2020:432. 
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 Tilläggsbidrag till barnfamiljer 

 
 23 a § 

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som 
tilläggsbidrag till barnfamiljer med ett belopp som 
motsvarar 25 procent av det preliminära 
bostadsbidrag som lämnas enligt 95 kap. 2 § 
första stycket 1–4 för samma månad. 

98 kap. 

1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– preliminärt bostadsbidrag i 2–4 §§, 

– slutligt bostadsbidrag i 5–7 §§, 
– omprövning vid ändrade 

förhållanden i 8 och 9 §§, och 
– utbetalning till annan än den 

försäkrade i 10 och 11 §§. 

– omprövning vid ändrade 
förhållanden i 8 och 9 §§, 

– utbetalning till annan än den 
försäkrade i 10 och 11 §§, och  

– tilläggsbidrag till barnfamiljer i 12 §. 

 
 Tilläggsbidrag till barnfamiljer  

 
 12 § 

Bestämmelserna i 2–9 §§ gäller inte i fråga 
om tilläggsbidrag till barnfamiljer 

110 kap. 

6 §9 

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande förmåner: 

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock särskilda 

bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §. 

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är förhindrad eller 

har synnerliga svårigheter att göra en ansökan. 

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att det kan 

antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning. 

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för begränsad tid 

får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta har 

gjorts.  

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns beträffande 

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§, 

2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§, 

3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §, 
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 

första stycket, och 
5. premiepension till efterlevande i 

92 kap. 2 § första stycket. 

4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 
första stycket, 

5. premiepension till efterlevande i 
92 kap. 2 § första stycket, och  

6. bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 
barnfamiljer i 93 kap. 4 § andra stycket. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.  

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före 

ikraftträdandet.

 
8 Senaste lydelse 2020:432. 

9 Senaste lydelse 2020:432. 
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Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1 

dels att 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § ska upphöra att gälla,  

dels att rubrikerna närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § ska 

utgå,  

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§, 98 kap. 1 § 

och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ”Särskilda bidrag och 

umgängesbidrag”. 

 
Lydelse enligt 2.1 Föreslagen lydelse 

93 kap. 

4 §2 

En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett gällande 

försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap. 
Bestämmelser om anmälan och 

ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). Bostadsbidrag i form av 
tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnas dock utan 
ansökan. 

Bestämmelser om anmälan och 
ansökan samt vissa gemensamma 
bestämmelser om förmåner och 
handläggning finns i 104–117 kap. 
(avdelning H). 

95 kap. 

2 §3 

Bostadsbidrag lämnas i form av 

1. bidrag till kostnader för bostad, 

2. särskilt bidrag för hemmavarande barn, 
3. särskilt bidrag för barn som bor 

växelvis,  
4. umgängesbidrag till den som på 

grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem, och 

5. tilläggsbidrag till barnfamiljer. 

3. särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis, och  

4. umgängesbidrag till den som på 
grund av vårdnad eller umgänge tidvis har 
barn boende i sitt hem. 

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina föräldrar 

som inte bor tillsammans. 

 

4 §4 
Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket  

1–4 betalas ut löpande som preliminärt 
bidrag, beräknat efter en uppskattad 
bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
bestäms slutligt i efterhand på grundval 
av den fastställda bidragsgrundande 
inkomsten. 

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 5 
beräknas inte på grundval av en 

Bostadsbidrag betalas ut löpande som 
preliminärt bidrag, beräknat efter en 
uppskattad bidragsgrundande inkomst. 
Bostadsbidraget bestäms slutligt i efterhand 
på grundval av den fastställda 
bidragsgrundande inkomsten. 

 
1 Senaste lydelse av  

96 kap. 3 a § 2021:000  rubriken närmast före 97 kap. 23 a § 2021:000 

97 kap. 23 a § 2021:000  rubriken närmast före 98 kap. 12 § 2021:000. 

98 kap. 12 § 2021:000 

2 Senaste lydelse 2021:000. 

3 Senaste lydelse 2021:000. 

4 Senaste lydelse 2021:000. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag 
betalas ut löpande med ett belopp som bestäms 
enligt 97 kap. 23 a §. 

96 kap. 

1 §5 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2–3 a §§. 
I detta kapitel finns allmänna 

bestämmelser i 2 och 3 §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– barnfamiljer i 4–9 §§, 

– hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och 

– förmånstiden i 12–15 §§. 

97 kap. 

1 §6 

I detta kapitel finns bestämmelser om  

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§, 

– kostnader för bostad i 14 §, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 a §§, 
– beräkning av bostadsbidrag till 

barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§, 

– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och  

– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. 

 

15 §7 
Bostadsbidrag till barnfamiljer 

beräknas enligt 18–23 a §§. 
Om den bidragsgrundande inkomsten 

överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget enligt 
95 kap. 2 § första stycket 1–4 minskas med 
20 procent av den överskjutande 
inkomsten. 

Bostadsbidrag till barnfamiljer 
beräknas enligt 18–23 §§. 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget 
minskas med 20 procent av den 
överskjutande inkomsten. 

98 kap. 

1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– preliminärt bostadsbidrag i 2–4 §§, 

– slutligt bostadsbidrag i 5–7 §§, 
– omprövning vid ändrade 

förhållanden i 8 och 9 §§, 
– utbetalning till annan än den 

försäkrade i 10 och 11 §§, och 
– tilläggsbidrag till barn-familjer i 12 §. 

– omprövning vid ändrade 
förhållanden i 8 och 9 §§, och 

– utbetalning till annan än den 
försäkrade i 10 och 11 §§. 

110 kap. 

6 §9 

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande förmåner: 

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock särskilda 

bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §. 

 
5 Senaste lydelse 2021:000. 

6 Senaste lydelse 2021:000. 

7 Senaste lydelse 2021:000. 

8 Senaste lydelse 2021:000. 

9 Senaste lydelse 2021:000. 
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2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är förhindrad eller 

har synnerliga svårigheter att göra en ansökan. 

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att det kan 

antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning. 

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för begränsad tid 

får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta har 

gjorts.  

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns beträffande 

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§, 

2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§, 

3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §, 
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 

första stycket, 
5. premiepension till efterlevande i 

92 kap. 2 § första stycket, och 
6. bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till 

barnfamiljer i 93 kap. 4 § andra stycket. 

4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § 
första stycket, och 

5. premiepension till efterlevande i 
92 kap. 2 § första stycket. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.  

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före 

ikraftträdandet. 
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3 Förteckning över remissinstanserna  

Efter remiss har yttranden över promemorian Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer 

inom bostadsbidraget med anledning av covid-19 lämnats av Boverket, Centrala 

studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Förvaltningsrätten i Uppsala, 

Domstolsverket, Inspektionen för socialförsäkringen Kronofogdemyndigheten, 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Rädda Barnen, Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och Sveriges Makalösa Föräldrar. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att yttra sig: 

Hyresgästföreningen och Socialstyrelsen. 
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Vårändringsbudget för 2021 
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