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Föredragningslista Föredragande 

 1. Upprop samt val av justerande 

 
 

2. Workshop social ekonomi 
kl 08.30-11.00 

 

 

 

Marie Pettersson 

m.fl. 

 3. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan 

mellan Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och 

Uddevalla energi AB (kompletterande handlingar kan komma 

att skickas ut senare) 
Dnr KS 2022/00125  

Kl 11.00-11.15 

Camilla  

Johansson (C) 

 4. Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2022  
Dnr KS 2022/00025  

Aktuell information angående kriget i Ukraina och hur kommunerna 

förbereder sig 

Kl 11.15-12.00  

 

PAUS FÖR LUNCH  kl 12.00-13.00 

Said Osman 

 5. Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022 
Dnr KS 2022/00026  

Kl 13.00-17.00 

Said Osman, Pia 

Strömsholm m.fl. 
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IOP 3-5 års planen 
 

 

Hur ser vår struktur 2021 . 

 

 

 

 

 

 

  

Snabb Fakta 
Den här figuren visar vad vi har i dag 2021. Uddevalla Maker space är en ideell förening som 

skapades genom Cykelbruket och Återbruket. Just för att föreningen ska ta över återbruket 

och Cykelbruket. När ABF drar sig ur projektet. Att säga att det är bara cykelbruket som är 

den som drar det ekonomiska pengaflödet. Så är det fel. Återbruksparken är en huvudnerv för 

det är där all sortering och  en viss renovering av cyklar sker så säljs dom i Cykelbrukets regi. 

Och lagret av slangar muttrar styren sadlar mm sker där uppe och skickas ner till verkstan där 

ett mindre lager byggs upp. Men vi vill pointera att alla pengar som kommer till cykelbruket 

går till föreningen. Uddevalla Maker space. Och all verksamhet som kommer fött ur någon av 

våra verksamheter ska lämna över sina pengar till Uddevalla Maker space. Så att dom 

kommer till nytta inom alla verksamheter   

 

Uddevalla makerspace 

Det som är viktigt och komma ihåg om Makerkulturen är att den bygger på medlemmar dom 

som kommer till en Maker space är medlemmar. Men Maker kulturen växte fram under 1990 

talet i Tyskland. Och är en annan sorts miljö aktivism 

Där har man allt från robot projekt till att bygga kanoter till att sy kläder. Men det viktiga är 

att allt ska Kunnas återvinna. Så har jag 20 lakan och slänga så tar jag dom till makerspace 

och där kommer det garanterat komma till användning. Så det här är öppet på kvällar för folk 

som vill skapa men har ingen plats hemma. Eller vill lära sig att ex sy eller köra bandsåg. 

Ganska opraktiskt att ha en bandsåg hemma i vardagsrummet eller för all del en svarv.Och 

här kommer återbruksparken ha en viktigroll.  

 

 

Cykelbruket  

Vi har hållit på i 5 år. Men Cykelbrukets grundtanke är att ha Människan i Centrum: 

Cykelbruket ska vara en plats för den som har fysiskt, psykiskt handikapp, språksvag Eller 

långtidsarbetslös, Tanken är att ge chansen till en meningsfull vardag. Vi brukar säga 100% 

av individens Egen förmåga. Det viktiga är inte produktivitet vi är lyckliga om du kommer 

upp ur sängen. Med tid blir man produktiv. Cykelbruket har som mål att försöka så långt det 

är möjligt att återvinna gamla cykeldelar till att laga Uddevallas befolknings cyklar med. För 

en billigare penning. Men även renovera och sälja cyklar i andra hand för rimliga priser. Vi 

har uppmärksammat att större cykelkedjor inte tar emot ex cyklar som är köpta på billigare 

varuhus. Eller om det är för gamla modeller av någon cykel. Men det gör vi. Vi får in cyklar 

på återvinningsstationen som startade 2019, Återbruk parken. Där initiativ tagare var 

Cykelbruket med Uddevalla Energi och drog i gång Återbruksparken Uppe på havskuren 

Cykelbruket 
Återbruksparken 

Uddevalla Makerspace  
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återvinningsstation. Där lämnas bland annat cyklar från höst och vårstädningen i cykelrum 

som sköts dels av Uddevallahem men även dom privata aktörerna.  

 

Återbruksparken 
Vet inte hur man skriver kort om den här verksamheten. Som under Januari -april får in 139 

stycken cyklar. Sen ökar det så i augusti är vi uppe på ca 1200 cyklar som ska slängas. Som vi 

tar till vara på. Det är ju klart allt går inte och spara. Men generellt slänger vi runt 12% av en 

cykel. Kan vara vajer höljen bromsbelägg sönder rostade skruvar. Återbruksparken som 

verksamhet Drar inte in några pengar men den ger pengar till andra verksamheter. Och här så 

har vi potential till att Utveckla verksamheter så att det inte blir dyra inköp allt från stolar till 

köksbord. Blommor. Vi skulle kunna inreda ett helt hus. Framtidsvisionen är att börja med en 

liten virkes försäljning. Inget stort. Som vi går över till tegel mark sten fönster mm. Och det 

kan vi börja med omedelbar verkan. Allt vi behöver grönt ljus från Uddevalla energi som vi 

väntar på. Sen ringer jag bara Rambo i Lysekil och en container med virke kan dyka upp i 

Uddevalla på 24 - 48 h.  Har ju två killar och en tjej som kan ställa upp. Medans två jobbar i 

cykelverkstan. Så figur två visar hur 3 kan bli fler. Men allt måste få ta sin tid. 

 

 

Utveklingen 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillslut 
Figur 2 visar hur vi 5 som är med i dag kan utveckla verksamheter. Och har bevisat att vi kan 

det. Finns väldokumenterat på ABF. Om hur vi har varit på gömda glömda gårdar häng på 

hamngatan mm.  Eftersom vi är som en levande organism och utvecklar sig själv i och med att 

alla som är med CB (cykelbruket) uddv ms är väldigt kreativa i tänkandet så är ju utvecklingen 

något fullt naturligt. Skulle vi få in några i vår verksamhet som är duktiga administratörer och 

duktiga på att utveckla tanke till skrift blir den här personen en nyckelspelare i att söka 

projektmedel. Andra gillar att måla och designa saker. Där kan vi bygga upp en mindre PR avd. 

Allt för att få en stadig utveckling. Deras uppgift är ju att utvekla UMS och Cykelbruket och 

återbrukparken Interaktivt. Även hitta och utveckla trycksaker broschyrer affischer visitkort. 

Finurliga kampanjer.så vi syns på stan. Skicka mejl till polisen med alla insamlade ramnr och 

kolla vilka som är stulna.  Dumt och oklokt att lämna ifrån sig talanger bortkastade när dom har 

talang.  

 

Uddevalla makerspace 

Cykelbruket  Återbruket  

Bygg återbruk 

Höst och 

vinterutbildning 

om fixa cykel  

Sommarevenemang 

pyssel för barn 

? 

Jasmines idee 



Roddan Barrera 

Trollhättan 2021-09-29  

 

MÅLET : 

 Med allt det här är att dels försöka göra nytta i miljöns namn, att försöka utveckla människors 

förmåga till att vilja gå vidare med oss som referenser. Att utveckla samarbeten med större 

kommunala aktörer men även privata.  Även kunna ha goda samarbeten med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AME och Psykiatrin. Socialen 

Med tid måste vi nog fundera på om vi ska bli kooperativ eller ekonomiska föreningar. För att 

kunna börja fundera på att anställa folk i någon form. Med stöd av arbetsförmedlingen, 

psykiatrin och för all del Uddevalla kommun.  

Drömscenariot vore om Uddevalla Kommun Tog hela cykelbruket med Återbruksparken och 

vi blev en del i kommunens ägor. Men på villkoret att vi 5 får styra oss själva. Det är bara då vi 

kan vara kreativa        

Risker & kvalitén 
 

Till våren fördel: När ABF drar sig ur cykelbruket under oktober 2021. Så är det nästan helt 

bekymmersfritt. Med dom rörliga kostnaderna. Av en mycket enkel anledning. Vi har bedrivit 

åter bruksparken och lyckats samla ihop en anseende mängd verktyg och vi har nu en ansenlig 

bra Arsenal av reservdelar. Så det är till vår fördel då den kostnaden kommer vara obefintlig 

fram till augusti - September 2022–23. Och fortfarande kunna hålla hög kvalité på det vi gör. 

Den strora skillnaden är att vi inte köper in åt kunden. Men vi kan rekommendera vart dom kan 

få tag i cykeldelar. Då kan vi montera i hopp dom. 

Den finns tre risker / Problem, just nu. 

(1) Först och främst de ekonomiska aspekterna. Det vi vet idag är att Cykelbruket drog in runt 

500 000 – 700,000 kr under 2020 till ABF. Men vi kommer behöva ca 86 000 kr per år till hyran 

av lokalerna. Och vi kommer inte kunna anställa någon så vi 5 jobbar grattis  

(2) Sanningen och vår verklighet. Så har vi problem med att söka medel ur fonder och stift. 

Ingen av oss 5 har den erfarenheten. Så av naturliga själ är risken stor att vi kommer att få avslag 

på sökta medel. Här behöver vi hjälp. 

(3)  Det är ett litet bekymmer.  Efter som ABF  har dragit sig ur cykelbruket. Så finns det ett 

orosmoment att Uddevallaborna tror att vi är borta och tappar folk. Men vi har ett motmedel. 

instagram, Facebook, och hyfsad stort kontaktnät. Och en hemsida Idéer på A3 affischering så 

vi lär synas mer än vad vi gör nu. Även insändare i Bohusläningen och alla andra tidningar kan 

användas. Här så har vi även 1 dagars event på olika ställen i Uddevalla.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2022/00125 

Information om arbetet med idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) om återbruk i samverkan mellan Uddevalla kommun, 
Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Makerspace har inkommit med initiativ om Idéburet Offentlig Partnerskap 

(IOP) med Uddevalla kommun och Uddevalla energi i syfte att utveckla den cirkulära 

ekonomin genom återbruk samt att skapa förutsättningar för medborgare som står långt 

ifrån arbetsmarknaden att komma i sysselsättning. Uddevalla Makerspace ska enligt 

förlaget driva återbruksverksamhet i anslutning till Havskuren återvinningscentral samt 

verkstad i vilken personer ur målgruppen ska kunna sysselsättas. Uddevalla Makerspace 

bildades år 2021 ur ABF-projektet cykelbruket och är en ideell förening. Styrgruppen 

för IOP (Arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium) har tagit del av 

föreningens stadgar, protokoll m.m. och för samtal med föreningen om utvecklingen av 

föreningen och dess stadgar.  

 

Ett förslag till överenskommelse har tagits fram som parterna kommer att arbeta vidare 

med. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-23. Förslag till överenskommelse, 

IOP, Återbruk i samverkan. Initiativ till IOP från Uddevalla Makerspace. 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2022, april 

Sammanfattning 

Temat för månadens informationer enligt antaget Årshjul är Integration, där föreslagna 

informationer är: 

• Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 

• Förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV/EG 

+ 

• Status aktiviteter i uppdragsbilagan Plan Integration 2030 (från sist sammanträde) 

• Flyktingmottagande 

• Aktuell information om hur flyktingvågen från Ukraina kommer att påverka Uddevalla 

kommun 

 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-

talet. Övervägande antal av de utrikes födda kommuninvånarna, har en bakgrund som 

flykting. Tittar man på befolkningsökningen mellan år 2002 och 2021, så står 

befolkningsökningen av personer med utländsk bakgrund för 99 % av den totala 

ökningen (+ 7 350 utländsk bakgrund av totalt + 7 439 personer). Med utländsk 

bakgrund menas att man antingen själv är född i ett annat land (som 75 % är), eller så är 

man född i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda (25 %).  

Det betyder att 23,5 % av Uddevallas befolkning år 2021 har utländsk bakgrund och att 

17,7 % är utrikes födda. Mer om befolkningsutvecklingen utländsk bakgrund på senare 

möte med utskottet. 

 

Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för 

asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna 

betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om. Uddevalla fick totalt 

ca 25 mkr år 2021 från Migrationsverket. 

 

Ersättningar utan ansökan 

1. Ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan 

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. 

De ersättningar som betalas ut gäller för asylsökande ensamkommande barn. 

• Årlig fast och rörlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn 

• Anvisningsschablon för ensamkommande barn 

• Dygnsschablon för ensamkommande barn 
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2. Ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan 

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. 

De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både 

vuxna och barn.  

• Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer 

• Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

• Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd 

 

3. Tillfälligt kommunstöd som betalas ut utan ansökan 

Regeringen kan besluta om att ge tillfälligt kommunstöd till kommunerna. Det är 

regeringen som beslutar och fördelar stödet och Migrationsverket får i uppdrag att 

betala ut ersättningen utan ansökan. 

(Uddevalla kommun har inte fått något sådant stöd 2020–2022) 

 

Ersättningar kommuner ansöker om 

Områdena: 

• Asylsökande 

• Personer med uppehållstillstånd 

• Bevispersoner 

• Tillståndssökande 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

Förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV/EG 

Den förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV (Samverkan, Integration, 

Verksamhet) har funnits sedan år 2011 och samordnas av kommunledningskontoret.  

Några punkter som lyfts under dessa möten under 2021 är: 

• Projekt Digidel (kultur och fritid och socialtjänsten) 

• Projekt tandhälsa för barn (folktandvården) 

• Projekt Sammanhållet föräldrastöd (barn och utbildning och socialtjänsten med HPR 

medel) 

• Workshop utifrån gjord medborgarundersökning kopplad till Plan Integration 2030 

(kommunledningskontoret) 

• Frivilliga föräldragrupper (kultur och fritid) 

• Sommarlovsaktiviteter (kultur och fritid) 

• Sociala samverkansgruppen (kvarvarande från Navet i norra Uddevalla) 

• Befolkningsprognosen utifrån temat social hållbarhet, samt en efterföljande diskussion 

och dialog (kommunledningskontoret) 

• Nyanländas lärande 2021–2024 (barn och utbildning) 

• BRÅ (kommunledningskontoret) 

• Workshop kring mötesplats Dalaberg (kommunledningskontoret) 

• Mänskliga rättigheter (kommunledningskontoret) 
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Under Etableringsgruppens mötestid (EG), så följer man upp kommunens 

etableringsinsatser, prognos över mottagande och statsbidrag, samt behov av 

utvecklande insatser. 

En längre redovisning och dialog kring SIV:s arbete kopplat till utskottet, kommer att 

föras under utskottets möte. 

 

Status aktiviteter i uppdragsbilagan Plan Integration 2030,  

se rubriken ”Ärendebeskrivning”, samt bilagan detaljredovisning. 

 

Flykt från kriget i Ukraina 

Fredag den 11 mars meddelade Migrationsverket i en presskonferens tre olika scenarion 

över antal flyktingar från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige fram till juni 

månad (alltså under ett halvår). Det rör sig om ett antal som är dubbelt så högt som 

antalet var år 2015.   

 

Behov av skydd (tre scenarier): 

27 000 76 000 212 000 

Behov av boendeplatser (inte lika många då en del bor hos släktingar): 

8 000 40 500 168 000 

 

År 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Nu kan alltså mottagandet bli mer 

än dubbelt så högt. Migrationsverket upphandlar nu 30 000 platser, men de kommer inte 

att räcka långt, utan de kommer att behöva hjälp av kommunerna också. Den 9 mars 

skickade Viktor Löfving, Stabschef på enheten för Samhällsskydd och beredskap, 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ut en förfrågan till oss kommuner som vi 

skyndsamt skulle svara på. Det gällde en första förfrågan om tillfälliga boendeplatser. 

För Västra Götalands län innebär det inledningsvis nu 4 000 platser, där 1 000 platser 

skulle vara tillgängliga omedelbart. Uddevallas svar om tillfälligt boende samordnas av 

socialchef Roger Granat. Mer aktuell information kommer att ges på mötet av Said 

Osman. 

Om vi tittar på hur fördelningen av boende i Migrationsverkets mottagningssystem i 

Sverige har sett ut tidigare år 2014–2021, så betyder det att antalet boende i Uddevalla 

kan komma att bli mellan 300–750 personer innan sommaren. Detta är givetvis enbart 

en teori, utifrån tre olika scenarion 80 000, 150 000 och 200 000. 

80 000 x 15 % (Västra Götalands län) = 12 000 x 25 % (Fyrbodal) = 3 000 x 10 % 

(Uddevalla) = 300 

150 000 x 15 % = 22 500 x 25 % = 5 625 x 10 % = 563 

200 000 x 15 % = 30 000 x 25 % = 7 500 x 10 % = 750 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Plan Integration 2030 detaljredovisning T3 2021 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Status aktiviteter i uppdragsbilagan Plan Integration 2030 

Se även bilagan detaljredovisning. 

Grön – klar, Gul – påbörjad, Röd – ej påbörjad. 
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Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 

Uddevalla fick totalt ca 25 mkr år 2021 från Migrationsverket. 13 mkr av dessa 25 mkr 

är det så kallade Etablerings-schablonen, som kommunledningskontoret fördelar till 

ansvariga förvaltningar, enligt antagen fördelningsmodell. 

Statsbidragen har minskat kraftigt de sista åren, beroende på att antalet nyanlända och 

asylsökande som vistats i vår kommun, minskat kraftigt. 
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Asyl – 4,26 mkr 

 
 

 

Nyanlända – 20,76 mkr 

 
 

Här nedan redovisas en beskrivning över de statsbidrag som betalas ut utan ansökan, 

samt de ersättningar som kommunen själva kan ansöka om. Informationen är hämtad 

från Migrationsverkets hemsida. 

1. Ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan 

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. 

De ersättningar som betalas ut gäller för asylsökande ensamkommande barn. 

 

Årlig fast och rörlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn  

Fast ersättning 

En fast ersättning på 500 000 kronor betalas ut till alla kommuner varje år för beredskap 

och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. 
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Rörlig ersättning 

En rörlig ersättning betalas årligen ut till alla kommuner för mottagande av 

ensamkommande barn. Varje kommun får en del av ett totalt belopp som räknas fram 

utifrån hur många barn som beräknas kommer till Sverige under året. Det totala 

beloppet räknas fram genom att 9 450 kronor multipliceras med varje ensamkommande 

barn som beräknas söka asyl i Sverige under året enligt Migrationsverkets prognos i 

februari varje år. 

 

Anvisningsschablon för ensamkommande barn 

En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande 

ensamkommande barn som en kommun anvisats. Schablonersättningen ska täcka 

anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, 

tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn. 

 

Utbetalning av ersättning 

Ersättningen betalas ut månaden efter att Migrationsverket har anvisat ett 

ensamkommande asylsökande barn. 

 

Dygnsschablon för ensamkommande barn  

En schablonersättning på 1 350 kronor som betalas ut per barn och dygn till 

anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret för det 

ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen och anmält det till Migrationsverket. 

Ersättningen betalas inte ut för barn som vistas i Migrationsverkets anläggningsboende. 

 

2. Ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan 

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. 

De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både 

vuxna och barn. 

 

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer 

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till 

exempel 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och 

barnomsorg med mera 

• utbildning i svenska för invandrare 

• anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om 

etableringsinsatser 

• samhällsorientering 

• tolk 

• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
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Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker 

månaden efter mottagningsdatum. Observera att ersättningen kan delas mellan flera 

kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet. 

 

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd  

Den kommun som först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala kostnader 

för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen beviljas 

av Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar beroende på personens ålder och om han 

eller hon innan mottagandet i kommunen bodde i eget boende eller på ett 

anläggningsboende hos Migrationsverket. Kommunen får samma ersättning för 

kvotflyktingar som för de personer som bott på ett anläggningsboende. 

 

Eget boende 

En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de ansökt om 

asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

någon i Sverige, får: 

3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 

4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

Anläggningsboende 

En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett 

anläggningsboende får: 

3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 

7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

 

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd 

En kommun har rätt till ersättningar för vissa ensamkommande barn och unga med 

uppehållstillstånd. 

 

Dygnsschablon för ensamkommande barn 

En schablon på 1 350 kronor per barn och dygn betalas ut till anvisningskommunen 

eller den kommun som övertagit ansvaret. 

 

Dygnsschablon för ensamkommande unga 

En schablon på 750 kronor per ensamkommande ungdom och dygn betalas ut till 

folkbokföringskommunen eller den kommun som har ansvaret för den unga. 

 

Ersättning för vissa kostnader vid mottagandet 

Kommunen har rätt till en engångsersättning för kommunplacerade ensamkommande 

barn (under 18 år) med uppehållstillstånd. Beloppet är 30 000 kronor och ska täcka 

kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten, och betalas ut efter 

att kommunen har beviljats ersättning: 

• med dygnsschablon på 1 350 kronor, 

• eller med faktiska kostnader för vård enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov 

enligt socialtjänstlagen. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

9(10) 

2022-03-16 Dnr KS 2022/00026 

  

 

 

 

3. Tillfälligt kommunstöd som betalas ut utan ansökan 

Regeringen kan besluta om att ge tillfälligt kommunstöd till kommunerna. Det är 

regeringen som beslutar och fördelar stödet och Migrationsverket får i uppdrag att 

betala ut ersättningen utan ansökan. 

 

Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 

I februari 2022 betalas sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 kommuner som under 

de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna 

befolkningen. 

I februari 2021 betalas sammanlagt 200 miljoner kronor ut till 58 kommuner som under 

de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna 

befolkningen. 

I februari 2020 betalades sammanlagt 80 miljoner kronor ut till 44 kommuner som 

under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna 

befolkningen. 

Uddevalla kommun har inte fått någon sådan ersättning under dessa år. 

 

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera 

Under åren 2017–2019 betalades sammanlagt 980 miljoner kronor ut så att 

kommunerna kan låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under 

asylprocessen bo kvar i kommunen. På regeringens webbplats finns tabeller över hur 

mycket varje kommun har fått. Migrationsverket har sammanställt regeringens uppgifter 

i ett dokument. 

Uddevalla kommun har av dessa sammanlagt 980 mkr år 2017–2019 fått 6,4 mkr. 

 

Ersättningar kommuner ansöker om 

 

1. Asylsökande 

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansöker om 

asyl i Sverige. 

• Ankomstboende för ensamkommande barn 

• Barn och elever i förskola och skola 

• Betydande extraordinära kostnader för anvisade asylsökande ensamkommande barn 

• Extraordinära utbildningskostnader för barn eller elev med särskilda behov 

• Vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige 

• Vårdinsatser enligt LVU eller Sol för ensamkommande barn 

• Vårdinsatser enligt LVU eller Sol för ensamkommande unga 

• Elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder 

 

2. Personer med uppehållstillstånd 

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som har fått 

uppehållstillstånd i Sverige. 

• Ekonomiskt bistånd 

• Ersättning för stöd och hjälp i boendet 
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• Försörjningsstöd för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn 

• Försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande 

• Kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade 

• Stödinsatser samt hälso-och sjukvård för nyanlända 

• Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn 

• Tomhyra 

• Vissa särskilda eller extraordinära kostnader 

• Vårdinsatser enligt LVU eller Sol för ensamkommande barn 

• Vårdinsatser enligt LVU eller Sol för ensamkommande unga 

 

Ersättning för andra personer med uppehållstillstånd 

Kommuner kan även få viss ersättning för personer som  

• har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än tre år på grund av 

tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige (massflykting). Villkoren för 

ersättningar för denna grupp är desamma som för asylsökande. 

• har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller 

huvudförhandling i brottmål (bevispersoner) 

 

3. Bevispersoner 
Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som ska närvara vid 

en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål (bevisperson). Det gäller för 

personer som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. 

• Barn och elever i förskola och skola 

• Bistånd och viss vård 

• Extraordinära utbildningskostnader 

 

4. Tillståndssökande 

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för vissa personer som söker 

uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl. 

• Skolelever 

• Ekonomiskt bistånd till tillståndssökande 

• Extraordinära utbildningskostnader 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till administrationen kommunledningskontoret 
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Detaljredovisning handlingsplan - T3 2021 
 

Arbete och studier 
 

Barn och utbildningsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan 

Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 
Syfte 

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. 

Status 

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan ingår i partsamarbete med 

Arbetsmarknadsavdelningen i etablerandet av Lärlingscentrum. 

Vuxenutbildningen har under 2021 kunnat starta integrerade lärlingsutbildningar 

gemensamt med gymnasieskolan inom ett flertal yrkesprogram. Under 2022 

etableras Lärlingscentrum på Margretegärdeskolan. Detta skapar goda 

förutsättningar för integrerade utbildningar med gemensamt lokalanvändande och 

lärarkompetens inom yrkesutbildningar. Antalet lärlingar inom vuxenutbildningen 

planeras öka från 35 till 110 under 2022. 

 

 

Barn och utbildningsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad 

skolstruktur 
Syfte 

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 
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samt trygghet och studiero varierar mellan skolenheter och generellt sett behöver 

höjas. Detta följs redan genom politiskt antagna mått. 

Status 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har resulterat i att grundskolan 

arbetar med genomförandet av förändrad skolstruktur.  

 

 

Barn och utbildningsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

genomföra verksamhetsövergripande insatser gällande 

språkinsatser med svenska som huvudspår 
Syfte 

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. 

Status 

Hösten 2021 påbörjade Uddevalla kommun också ett samarbete kring en riktad 

insats på nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande. Det inleddes med 

en nulägesanalys av utvecklingsbehov i verksamheterna för att bättre möta 

målgruppens behov. Kompetensutveckling inom samt användning av ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt identifierades i alla verksamhetsformer. 

Därtill identifierades behov av att förbättra kartläggning och övergångar för 

flerspråkiga elever inom flera verksamhetsformer. Arbetet resulterade i en 

åtgärdsplan med insatser, som skickades in till Skolverket under hösten. 

Skolverket godkände alla sökta insatser och beviljade medel till dem, däribland 

insatsen som utifrån språkplanen handlar om kompetensutveckling i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Samarbetet med Skolverket kring insatserna 

pågår vårterminen 2022- vårterminen 2024. 

 

 

Kommunstyrelsen - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att utvärdera 

verksamheten NIKE 
Syfte 

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. 

Status 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat arbetet med uppdraget T3 2021. 
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Kultur och fritidsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att dela 

ut gåvobok till nyfödda 
Syfte 

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. 

Status 

Under 2021 delades det ut totalt 221 gåvoböcker till familjer med nyfött barn. 

Familjerna får presentkort av BVC och kan sedan komma till biblioteket och 

hämta ut. Under 2021 valde verksamheten att ge BVC 93 böcker så att dom kunde 

dela ut direkt till familjerna. Detta för att minska risken och inte utsätta 

barnfamiljer för smitta i och med pandemin.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

arbeta för att bryta segregation inom utsatta 

verksamhetsområden 
Syfte 

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. 

Status 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalvårdsavdelning har under året arbetet fram 

digitala metodfilmer för sina medarbetare. Arbetet är en del i att bryta 

segregationen och skapa gemenskap och lika förutsättningar. Förvaltningen 

arbetar med frågan inom översiktsplansarbetet samt detaljplanarbetet. Ett 

pågående projekt som arbetar mot segregation och med integration är projektet 

Europan. Arkitekttävlingen där Uddevalla kommun deltog med området Dalaberg 

och Hovhult. Tillsammans med kommunledningskontoret, fastighetsägare och 

andra intressenter i området planeras nu för en medborgarbudget utifrån 

arkitekternas koncept. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen 

för att ta emot praktikanter 
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Syfte 

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. 

Status 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av samverkan med 

arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen med flera. Förvaltningen har 

ofta praktikanter inom flera delar av verksamheten. Inom förvaltningens operativa 

verksamhetsområden finns ett etablerat samarbete med 

arbetsmarknadsavdelningen och flertalet resurser från AMA är i verksamheterna. 

Under året har dock förvaltningen varit restriktiv med att ta emot nya praktikanter 

och resurser från arbetsmarknadsavdelningen till följd av pandemin. 

 

Socialnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att utveckla en 

förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt 

utanförskap 
Syfte  

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. 

Status 

Arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI, fortgår enligt 

plan. Personal är anställd och verksamheten startade upp i september. Under 

hösten har teamet, som har fått namnet "Magneten", befunnit sig i en 

förberedelsefas. Den första tiden ägnades åt omvärldsbevakning och sondering av 

forskningsläget kring tidigt samordnade insatser. Under den senare delen av 

hösten har fokus legat på att formulera arbetssätt, rutiner och strategier, samt att 

göra dessa kända och tillgängliga för personalen på de två pilotskolorna. 

De sista veckorna innan jul startades arbetet riktat till familjer upp och fyra 

ärenden initierades och arbetet i dessa har startat upp. Uppföljning kommer att ske 

enligt plan och på respektive nämnder årligen. 

 

Socialnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att arbeta med 

jämlikt föräldrastöd 
Syfte 

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. 
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Status 

Arbetet med jämlikt föräldrastöd är ett förvaltningsövergripande projekt 2021-

2023, som är finansierat med medel från Hälsopolitiska rådet. Styrgrupp består av 

chefer inom arbetsmarknadsavdelningen, integration, barn och 

utbildningsförvaltningen samt förebyggande socialtjänst. Det praktiska arbetet i 

projektet leds av en samordnare från socialtjänsten samt två kulturtolkar från barn 

och utbildning i samverkan med personal inom socialtjänst och barn och 

utbildning. 

Projektets delmål är att implementera funktionen kulturtolk (brobyggare) samt att 

skapa föräldracirklar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Det 

övergripande målet är att skapa en förvaltningsövergripande samsyn kring 

föräldraskapsstöd för utrikesfödda samt att stärka utrikesfödda föräldrars 

egenmakt samt ge kunskap, förståelse och redskap till föräldrar under barnets hela 

uppväxt. 

Under 2021 har det planerats både kulturtolkarnas och föräldracirklarnas 

uppbyggnad, innehåll och verksamhet. Det har ordnats med en digital föreläsning 

för personal på ämnet Förälder i ett mångkulturellt Sverige. Möten har genomförts 

med chefer och personal för att ge information, motivera deltagande i projektet 

och arbeta praktiskt med projektet. 

Att genomföra föräldracirklar har ej kunnat genomföras ännu på grund av 

pandemin. Inom barn och utbildning har chefskap skiftats vilket har fördröjt 

processen och det har tagit tid att sätta in nya chefer i projektet.  

 

Uddevalla hamnterminal - Uppdrag Integration 
Syfte 

Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att alla anställda i bolaget, oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och delaktiga på arbetsplatsen. 

Skaa följas upp vid olika forum så som till exempel medarbetarsamtal, 

avdelningsmöten, ledningsmöten och styrelsesammanträde. 

Status 

Ej lyckats få in redovisning 

 

Boende och trygghet 
 

Kommunstyrelsen - (Dnr KS 2021/00174) fått i Uppdrag att 

genomföra en utökad medborgarundersökning, trygghet 
Syfte 

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. 

Status 
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Uddevalla kommun har beviljats medel från Delmos (delegationen mot 

segregation) för strategisk samverkan och gemensamt agerande kring segregation. 

Projektmedlen har använts till att förankra och implementera nya plan Integration 

2030. För att få ett bredare perspektiv och underlag för kommande arbete, så har 

en extern aktör genomfört en medborgarundersökning för att få 

kommuninvånarnas synpunkter. Företaget HKL Research har intervjuat 500 

Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal frågeställningar inom planens tre 

utpekade områden; Boende och Trygghet, Arbete och Studier, samt Demokrati. 

Personerna som intervjuats har varit väl spridda geografiskt i kommunen samt väl 

representerade utifrån kön och ålder. Majoriteten av intervjuerna har utförts via 

telefon. Vissa grupper (bland annat ungdomar och utrikes födda) har även 

intervjuats direkt ute på gator/torg i Uddevalla. 

15 % är utrikes födda, vilket speglar kommunen väl. Av resterande är 47 % födda 

i Uddevalla och 38 % i övriga Sverige. Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 

% män. Åldersfördelningen är: 13 % 18–29 år, 18 % 30–39 år, 19 % 40–49 år, 28 

% 50–64 år och 22 % 65 år och äldre. 

Resultatet av undersökningen har redovisats och förts dialog kring i 

demokratiberedningen, förvaltningsövergripande integrationsgruppen ”SIV” och 

arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 27 maj. Resultatet fortsätter nu att 

leva vidare i olika forum för dialoger. 

 

Uddevallahem - Uppdrag att erbjuda ett tryggt och bra boende. 
Syfte 

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%. 

Status 

Ej redovisat resultat. Håller på och byter leverantör. 

 

Uddevalla Energi - Information. Att informera om verksamhet 

som förenklar integrationen 
Syfte 

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. 

Status  

Uddevalla Energi har genomfört kampanj mot kvinnovåld ihop med Uddevalla 

kommun och ett skyddat boende. Studiebesök kunde tyvärr ej genomfört pga 

pandemin. 
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Stiftelsen HSB Jakobsberg - Målbild; Att kunna erbjuda våra 

hyresgäster ett bra boende med trygghet, trivsel och samverkan. 
Syfte 

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%). 

Status 

Arbetet pågår, ihop med andra HSB föreningar för att kunna jämföra sig med 

andra. Augusti 2022 kommer NKI-enkät gå ut, redovisning klar i Oktober 2022. 

 
Kultur och fritid - (Dnr KS 2021/00174) har fått i uppdrag att 

utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan 

integration 
 
Syfte 

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. 

Status 

Ej påbörjad 

Demokrati 
Kommunstyrelsen - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att att utreda 

behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld 

och förtryck 
Syfte 

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. 

Status 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat arbetet med uppdraget T3 2021, men sedan 16 

feb finns uppdrag till att utreda både Mänskliga rättigheter och barnkonvention, 

samt HVF till 30 april. 
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Kultur och fritidsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

erbjuda lovaktiviteter 
Syfte 

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. 

Status 

Lovaktiviteter har genomförts under sommarlovet -21 samt under höstlovet och 

jullovet. Aktiviteterna finansierades med statliga medel och kommunbidrag. 

Totalt arrangerades ca 30 verksamheter/aktiviteter i kommunal regi varav några 

inköpta aktiviteter som Fotbolls Companiet, digitala workshop, Storyspot med 

mer och ca 20 verksamheter/aktiviteter från föreningar, studieförbund med fler 

Cirka 3500 barn och unga har deltagit (genom de redovisade kostnadsfria 

aktiviteterna som blivit beviljade lovstöd). 

 

Kultur och fritid – (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att genomföra 

medborgardialog med unga angående utformningen av Hus för 

kultur 
Syfte 

I samband med utformningen av verksamheten i Hus för kultur ska ungas 

önskemål beaktas. Pågår under 2021. Resultatet av dialogen inkorporeras i 

verksamheten. 

Status 

Medborgardialog med unga har inte genomförts under hösten å grund av rådande 

pandemi. Kontakt med ungdomsfullmäktige har tagits för att se hur unga kan 

involveras i processen med Hus för Kultur (kulturstråket).  

 

Kultur och fritidsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion 
Syfte 

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. 

Status 

På grund av Covid-19 pandemin har Rampens verksamhet till största delen varit 

stängd. Under hösten öppnade verksamheten upp med olika aktiviteter. Den korta 

tiden som verksamheten varit öppen har inneburit att utvärderingen också dragit 

ut på tiden och är planerad att ske i februari -22. Dock har strukturen för 

utvärderingen satts. Det som gått att notera utan utvärdering är att Rampens 

digitala kommunikation når ungdomar och att man tar del genom det som 

kommuniceras.   
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Samhällsbyggnadsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) fått i Uppdrag 

att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga 

miljöer ska präglas av ett helhetsperspektiv 
Syfte 

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. 

Status 

Projekt i centrum som pågår och slutförts under 2021 är bland annat Kungsgatans 

övre del som färdigställts, Norra Drottninggatan etapp 2 där förprojektering är 

klar och byggnation förväntas under 2023-2024, samt förprojekteringen av Å-

rummet. Nya investeringar som lyfts in i flerårsplanen 2022-2024 är för tvärgator 

kring Kungsgatan och Hultmans gränd samt upprustning av stadsparker och 

stadsberg i staden. I samtliga av projekten ska och sker insatser avseende 

belysning och förbättringar av trafikmiljön som en del av trygghetsskapande 

åtgärder. Styrande i arbetet är i relevanta delar medborgarfokus och tillgänglighet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att 

stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 
Syfte 

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. 

Status 

Under året har miljösamordnare, miljöstrateg och kommunekolog med 

flera genomfört en årlig miljökonferens och workshops på tema Hållbarhet. 

Miljökonferensen 2021, med målgrupp kommunanställda, förtroendevalda och 

allmänhet, hade tema biologisk mångfald, dess livsviktiga funktioner och vad som 

händer när den som nu är hotad. På tema Hållbarhet genomfördes under 2021 

bland annat workshopen Hållbarhetskaffe. Här bröts FN:s globala mål för hållbar 

utveckling ned till det lokala perspektivet, och kommunens medarbetare fick 

tillfälle att resonera om vad det innebär i olika uppdrag. 

Miljösamordnare har också under året genomfört en utbildning om de globala 

hållbarhetsmålen för förvaltningens alla chefer. Miljösamordnarna genomför 

också årligen en intern miljörevision som bidrar till att stärka kunskapen kring de 

globala målen. En del större projekt analyseras också utifrån påverkan på de 
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globala hållbarhetsmålen. Ett exempel är kajpromenad med 

översvämningsskyddet. 

 

Socialnämnden - (Dnr KS 2021/00174) Uppdrag att arbeta med 

hedersrelaterat våld och förtryck 
Syfte 

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. 

Status 

Uppdraget om hedersrelaterat våld och förtryck avser utbildningsinsatser till 

myndighetsutövande personal. En stor del av utbildningsinsatserna under året har 

blivit förskjutna på grund av pandemin men kommer att genomföras så snart det 

är möjligt. Utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck är numera en obligatorisk 

del av introduktionen för de socialsekreterare som arbetar med barn och 

unga. Samtliga anställda inom myndighetsutövningen inom barn och unga har gått 

denna.   

I september hölls en utbildning inom könsstympning (två dagar, grund och 

fördjupning) 

(arrangör: Hälsokällan, Gruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i 

Uddevalla, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal samt 

Länsstyrelsen i Västra Götaland). Dag 1 var obligatorisk och där deltog större 

delen av den myndighetsutövande personalen inom barn och unga. 

 

 

 

 

Said Osman 

Strateg 
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