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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 27 maj 2021  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 
 
 
OBSERVERA! 

Ordföranden meddelar följande med anledning av covid 19: 
 

 Alla ledamöter utom ordförande och justerare rekommenderas starkt att delta på 
distans via teams. Presidier 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 Tid/ 

föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712  

13.05-13.25 
Anders Brunberg 

3.  Medborgarundersökning utifrån områden i plan Integration 2030 
Dnr KS 2021/00291  

13.25-13.45 
Annette Jonasson 

4.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021, samt genomgång 

av månadsstatistik 
Dnr KS 2021/00026 
 
PAUS   

13.45-15.00 
Annette Jonasson 
 
 
15.00-15.15 
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Föredragningslista Tid/ 

föredragande 

5.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021 
- Resultat VUX, 10 min 
- Sommarlovspraktik, 10 min 
- IOP förteckning över IOP, pågående och inkomna 

Dnr KS 2021/00025  

15.15-15.35 
Björn Wärnberg 
Pia Strömsholm 

6.  Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 
Dnr KS 2021/00311  

15.35-16.00 
Annette Jonasson 

7.  Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 
Utifrån ärende framtida organisation och samverkan, Mötesplats Dalaberg 
förbereder resp ledamot diskussionsunderlag med följande utgångspunkt:  
 
- Vilket är nämndens perspektiv på mötesplatsen utifrån plan integration och 
dess strategiska ställningstaganden och nämnduppdrag? 

16.00-16.30 
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Handläggare 

Avdelningschef Anders Brunberg 
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 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 Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 
tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
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 Integrationsutskottet, beslut   
2020-06-03 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02   
Förankringsversion Plan Välfärd 2030   
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets 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 integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta 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.  

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.”   
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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.  

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 
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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. 

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.  
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1. Inledning och bakgrund 
 

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

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

 

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. 
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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 



 

14 

 

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 
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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.   



 

13 

 

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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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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Foto: Per Pixel
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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



19



20

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.
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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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
  
att återremittera ärendet för konkretisering av målgruppen och anpassning av innehållet 
efter denna.  
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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 
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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 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

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. 
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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 

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 
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 
 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-10-29 Dnr BUN 2020/01075 

  

 

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. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-10-29 Dnr BUN 2020/01075 

  

 

 

 

 
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Kern  
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

 
 

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 
  
 
 



 

 
 

 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. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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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 
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  
Kultur och fritid 

1(6) 

2020-11-04 Dnr KFN 2020/00127 

  

 

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. 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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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 



 
 

 
 

Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

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. 
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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 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2021-05-04 Dnr KS 2021/00291 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarundersökning utifrån områden i plan Integration 

2030 

Sammanfattning 

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 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. 
Områdesindelningen som använts är välfärdsindelning (13 områden). Alla områden är 
representerade och antalet intervjuade personer varierar mellan 21 och 91 från de olika 
områdena. 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. 
 
HKL Research slutsatser: 

Majoriteten av invånarna i Uddevalla kommun är nöjda både med sitt område och med 
sin boendeform. 
De som upplever att det är svårt att hitta ett bra boende är framför allt de som är mellan 
30–34 år och de som idag bor i hyresrätt. Även invånare som är födda utanför Europa 
upplever att det är svårt att hitta ett bra boende. 
De områden där invånarna i kommunen helst skulle vilja bo är Centrala staden och 
Ljungskile, men även Bokenäs Västra, Söder och Herrestad är populära områden. 
82% av invånarna känner sig trygga i sitt närområde, 7% känner sig otrygga. Som det 
ofta visar sig när det gäller trygghet känner sig kvinnor mer otrygg än män. Vi ser även 
att personer som är födda utanför Europa utmärker sig genom att känna sig mer otrygga 
än övriga. De områden i kommunen där man känner sig minst trygg är Uddevalla norra, 
Uddevalla Östra centrum och Uddevalla Östra. 
12% upplever att det finns mycket kriminalitet i sitt närområde. 37% tycker att det är 
lite kriminalitet i området. 46% upplever ingen kriminalitet i sitt närområde. Mest 
kriminalitet i sitt område upplever de som bor i Uddevalla norra, där hela 37% upplever 
att det finns kriminalitet i området. 
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20% av invånarna anser att Uddevalla kommun är en trygg kommun generellt. 
Ytterligare 68% tycker delvis att det är en trygg kommun. 12% tycker inte att 
kommunen är trygg. 
51% av invånarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda med kommunen som 
helhet. 13% är inte nöjda och övriga 36% är varken nöjda eller ej.  
Majoriteten av invånarna känner att de kan få det jobb de önskar i Uddevalla kommun 
men det är trots det nästan var tredje invånare i arbetsför ålder som upplever att de 
behöver söka sig utanför kommungränsen för att få det jobb de önskar. 
Ca 60% tycker att Uddevalla kommun ger barn och unga möjlighet till en god start i 
livet när det gäller skola och utbildning, 11% tycker inte det. 
21% av invånarna saknar någon form av mötesplats utanför hemmet där man kan umgås 
med vänner och familj.  
Hälften av invånarna känner till hög grad att de är en del av samhället, 17% känner inte 
det. Några av anledningarna till att man inte känner sig som en del av samhället är 
arbetslöshet, hög ålder och pandemin.  
Var tredje invånare i kommunen skulle gärna prata med en politiker för att ställa frågor 
eller framföra sin åsikt. Det man framför allt vill prata om är trygghet, kriminalitet, 
skola, hur centrum ska utvecklas, invandringsfrågan och bostäder och helst vill man ha 
ett personligt möte med politikern. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Uddevalla kommun Medborgarundersökning 2021 
Uddevalla kommentarer 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  
 
att notera informationen till protokollet 
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Ärendebeskrivning 

 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 
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MEDBORGARUNDERSÖKNING 2021
UDDEVALLA KOMMUN
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OM UNDERSÖKNINGEN

Uddevalla kommun har tagit fram ett strategiskt dokument 

som ska vara vägledande i arbetet med att minska 

integrationen i kommunen samt att bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck. Som en del i detta arbete har denna 

undersökning genomförts för att ta del av medborgarnas 

tankar, synpunkter och idéer kring Plan Integration och dess 

inriktning.

500 invånare (18-75 år) proportionerligt fördelat över 

kommunen har intervjuats under mars 2021. Majoriteten av 

intervjuerna har utförts via telefon. Vissa grupper (bland 

annat ungdomar och utrikesfödda) har dock även intervjuats 

face2face på gator/torg i Uddevalla. 
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SLUTSATS

Majoriteten av invånarna i Uddevalla kommun är nöjda både 

med sitt område och med sin boendeform.

De som upplever att det är svårt att hitta ett bra boende är 

framför allt de som är mellan 30-34 år och de som idag bor i 

hyresrätt. Även invånare som är födda utanför Europa 

upplever att det är svårt att hitta ett bra boende.

De områden där invånarna i kommunen helst skulle vilja bo är 

Centrala staden och Ljungskile, men även Bokenäs Västra, 

Söder och Herrestad är populära områden.

82% av invånarna känner sig trygga i sitt närområde, 7% 

känner sig otrygga. Som det ofta visar sig när det gäller 

trygghet känner sig kvinnor mer otrygg än män. Vi ser även 

att personer som är födda utanför Europa utmärker sig genom 

att känna sig mer otrygga än övriga. De områden i kommunen 

där man känner sig minst trygg är Uddevalla norra, Uddevalla 

Östra centrum och Uddevalla Östra.

12% upplever att det finns mycket kriminalitet i sitt 

närområde. 37% tycker att det är lite kriminalitet i området. 

46% upplever ingen kriminalitet i sitt närområde. Mest 

kriminalitet i sitt område upplever de som bor i Uddevalla 

norra, där hela 37% upplever att det finns kriminalitet i 

området.

20% av invånarna anser att Uddevalla kommun är en trygg 

kommun generellt. Ytterligare 68% tycker delvis att det är en 

trygg kommun. 12% tycker inte att kommunen är trygg.

51% av invånarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda 

med kommunen som helhet. 13% är inte nöjda och övriga 

36% är varken nöjda eller ej. 

Majoriteten av invånarna känner att de kan få det jobb de 

önskar i Uddevalla kommun men det är trots det nästan var 

tredje invånare i arbetsför ålder som upplever att de behöver 

söka sig utanför kommungränsen för att få det jobb de 

önskar.
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SLUTSATS

Ca 60% tycker att Uddevalla kommun ger barn och unga 

möjlighet till en god start i livet när det gäller skola och 

utbildning, 11% tycker inte det.

21% av invånarna saknar någon form av mötesplats utanför 

hemmet där man kan umgås med vänner och familj. 

Hälften av invånarna känner till hög grad att de är en del av 

samhället, 17% känner inte det. Några av anledningarna till att 

man inte känner sig som en del av samhället är arbetslöshet, 

hög ålder och pandemin. 

Var tredje invånare i kommunen skulle gärna prata med en 

politiker för att ställa frågor eller framföra sin åsikt. Det man 

framför allt vill prata om är trygghet, kriminalitet, skola, hur 

centrum ska utvecklas, invandringsfrågan och bostäder och 

helst vill man ha ett personligt möte med politikern.
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BOENDE

Majoriteten av invånarna bor i det område de önskar och 

detsamma gäller boendeformen, de flesta bor i den 

boendeform och område de önskar. 

De som önskar bo i ett annat bostadsområde ser vi främst 

bland de som bor i Uddevalla Norra, Uddevalla Nord-Östra och 

Uddevalla Västra centrum. Invånare som är födda i Sverige är 

mer nöjda med sitt bostadsområde än de som är födda 

utomlands. Är man gift/sambo är man mer nöjd än om man är 

ensamstående. 

När det gäller boendeformen ser vi att de som bor i 

hyreslägenhet är de som är minst nöjda och de som bor i hus 

är mest nöjda med sin boendeform. Är man i åldern 30-39 år 

är man mindre nöjd med sin boendeform än övriga 

åldersgrupper. Även här ser vi att ensamstående är något 

mindre nöjda än sammanboende. Boende i Uddevalla Norra 

och Uddevalla Östra är minst nöjda med sin boendeform. 

1/5 tycker att det är svårt att hitta ett bra boende i Uddevalla 

och drygt 1/3 tycker det är lätt att hitta bra boende. Bor man 

i lägenhet idag tycker man det är svårare än övriga att hitta 

ett bra boende. Invånare födda utanför Europa är de som i 

allra högst grad tycker att det är svårt att hitta ett bra 

boende. Att det är svårt beror framför allt på att det saknas 

hyreslägenheter, att man får stå lång tid i kö och att det är för 

få hus till salu. 

De områden i Uddevalla kommun där störst andel önskar bo i 

framtiden är i centrala staden eller i Ljungskile. Andra 

populära områden är Bokenäs Västra, Söder och Herrestad 

och Ammenäs.
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BOSTADSOMRÅDE
Hur väl instämmer du i följande: Jag bor i det område jag önskar?

Bas: 500 ip

83%

14%

2%

Håller med helt Hållder med delvis Håller inte med

83% av de intervjuade håller med helt om att de bor i 

det område de önskar. 14% håller med delvis och 2% 

håller inte alls med. 

Mest nöja är de som bor i hus/radhus, de som bor i 

Hogstorp, Uddevalla södra, Bokenäs och Uddevalla 

kust och är födda i Sverige. Äldre är nöjdare än de vad 

yngre är. 

Att man inte är nöjd med sitt område beror både på att 

man bor för långt från centrum och på att man vill bo 

med trädgård eller på landet. Andra skäl till att man 

inte är nöjd är att det saknas skola, odlingsmöjligheter 

och att man har dåligt internet.

Det finns ett område som utmärker sig och det är 

Dalaberg där man inte trivs på grund av otrygghet, 

kriminalitet och brott. 

Ju tryggare man känner sig i sitt område i desto högre 

grad känner man att man bor i det område man 

önskar.
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TRIVS INTE I NUVARANDE BOSTADSOMRÅDE

Det är mycket bråk 
kriminalitet droger på 

ett området som 
ligger nära. Området 

heter Dalaberg.

Vill bo mer 
centralt.

Jag bor nära centrum. Det är 
tråkigt att det är många butiker 

som stänger igen. Det gör att det 
samlas gäng där som skapar oro 

för oss som bor nära centrum. Det 
förekommer inbrott i källare där 

jag bor nära centrum

Vi ska nog flytta men 
vi har inte riktigt 

hittat något men vi 
trivs ju, det gör vi. Vil 

vill flytta till hus.

För att jag gärna 
skulle bo en bit 
utanför stan vid 

vattnet. Men trivs 
väldigt bra här också.
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BOSTADSOMRÅDE
Hur väl instämmer du i följande: Jag bor i det område jag önskar?
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18-24 år

Man

Kvinna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Helt Delvis Inte alls



11

BOSTADSOMRÅDE
Hur väl instämmer du i följande: Jag bor i det område jag önskar?
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Uddevalla kust
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BOENDEFORM
Hur väl instämmer du i följande: Jag har den boendeform jag önskar?

Bas: 500 ip

82%

14%

5%

Håller med helt Hållder med delvis Håller inte med

82% håller helt med om att de har den 

boendeform de önskar. 14% håller delvis med och 

5% håller inte alls med. 

De som inte trivs med sin boendeform är främst de 

som bor i lägenhet, de som är mellan 30-34 år och 

personer som är födda utanför Europa. 

Det främsta skälet till att man inte är nöjd med sin 

boendeform är att man önskar att flytta till hus 

eller radhus från lägenhet. Annat som gör att man 

inte trivs med boendeformen är att man inte orkar 

ta hand om hus/tomt, för trångt, ingen hiss, 

stökigt i huset. 



Jag är äldre. Har 
svårt att orka med 
att sköta fastighet 
och skog när jag är 

äldre.

Skulle vilja bo i 
hus för att det är 

mysigare.

Det är mycket folk som drar sig till 
området som kommer från 

centrum t ex missbrukare. De går 
in och lägger sig i trappuppgångar.

Jag bor i lägenhet 
nu men vill bo i 

villa.

Vill flytta till radhus 
istället för 

hyreslägenhet.
För liten tomt.

HAR INTE ÖNSKAD BOENDEFORM
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BOENDEFORM
Hur väl instämmer du i följande: Jag har den boendeform jag önskar?
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BOENDEFORM
Hur väl instämmer du i följande: Jag har den boendeform jag önskar?
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HITTA BOENDE
Hur lätt/svårt tycker du det är att hitta ett bra boende för dig?

Bas: 500 ip

21%

13%

16%
11%

11%

28%

5. Mycket lätt 4 3 2 1. Mycket svårt Vet ej

Drygt 1/4 har ingen uppfattning om det är lätt eller 

svårt att hitta ett bra boende vilket beror på att de 

helt enkelt inte försökt då de är nöjda med sitt 

nuvarande boende. De som i högst grad inte har 

någon uppfattning om hur lätt/svårt det är att hitta 

ett bra boende är de som är över 39 år.

De mellan 35-39 år är de som tycker det är lättast 

att hitta ett bra boende och det är också denna 

grupp som har bäst uppfattning om det är lätt eller 

svårt att hitta boende. 

Boende i hyreslägenhet är de som i högst grad 

tycker att det är svårt att hitta ett bra boende. 

Brist på hyreslägenheter, att man får stå i kö för 

lång tid, att det är få hus till salu och att det är 

svårt att hitta rätt yta till rätt pris är de vanligaste 

skälen till varför det är svårt att hitta boende. 



SVÅRT HITTA BOENDE
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Det finns för litet utbud på bostäder till salu.

Det finns inga hyreslägenheter i Uddevalla Kommun. Man 

måste köpa en lägenhet.

Det finns inga lägenheter om man inte stått kö jättelänge. 

Det skulle behövas mer bostäder i kommunen dvs 

hyreslägenheter.

Det är inte så mycket hus till salu i området.

Det är lång kö till att få hyreslägenhet i kommunen.

Det är mycket lång väntetid på hyreslägenhet i kommunen. 

Man måste köpa lägenhet som det ser ut nu 

Det är svårt att hitta hyresrätt i kommun. Det är dyra priser på 

villor i kommunen.

Det är svårt att hitta lägenhet i kommunen. Kön är lång till de 

områden som jag vill bo.

Det är svårt om man vill flytta. Finns inga lägenheter till 

rimliga hyror. Insatserna är också dyra till lägenheter.

Ekonomi, finns alldeles för få bostäder ute på marknaden. 

Fick vänta i fyra år så det var inte alls lätt för mig. 

Jag stod i kö i 10 år men det var för ett år sedan så jag vet ju 

inte riktigt hur det är nu men för mig var det jättesvårt.. 

Jag väntade nästan 3 år för att få lägenhet. 

Lång kötid stått i fyra år.

Svårt att få rätt kontakt.

Söker annan lägenhet i Dalaberg. Men hyrorna är dyra. 

Utbudet i de områden som jag vill bo i är begränsat.

Att hitta bra grannar var det största problemet.

Både bostadsbrist och kostnad.

Det svårt att hitta boende med den yta jag vill, och till rätt pris.

Det är bostadsbrist i Uddevalla. Är svårt att hitta lägenhet och hus. 

Det är höga priser på villor och bostadsrätter i kommunen.

Det är lång kö på lägenheter i kommunen. Dyra priser på 

lägenheter.

Det är långa köer till lägenheter och priserna trissas upp när man 

vill köpa hus.

Det är svårt att hitta  bostad som passar när jag har rullstol.

Det är svårt att hitta annan lägenhet. Många lägenheter är dyra 

med liten yta.

Jag är kräsen när det gäller boende. Det måste vara bättre jämfört 

med det boendet jag har idag.

Lågt utbud och höga priser.

Priser som påverkar.

SVÅRT HITTA BOENDE
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HITTA BOENDE
Hur lätt/svårt tycker du det är att hitta ett bra boende för dig?
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5. Mycket lätt 4 3 2 1. Mycket svårt Vet ej
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HITTA BOENDE
Hur lätt/svårt tycker du det är att hitta ett bra boende för dig?
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FRAMTIDA BOENDEOMRÅDE
Om du fick välja, var/i vilket område i Uddevalla kommun skulle du vilja bo?

Bas: 500 ip

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

3%
3%
3%

4%
4%
4%

5%
9%

18%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Bohusgården - Sommarhem

Boxhult

Dalaberg

Helenedal

Hogstorp
Hovhult

Hönsebergshagen

Skogslyckan

Skredsvik

Västra Ramneröd

Östra Ramneröd

Östrabo Stenbacken

Berg Östra

Bleket
Bokenäs Östra

Fassröd

Forshälla

Kapelle

Kurveröd

Ljungskile glesbygd

Uddevalla glesbygd

Unneröd

Herrestad glesbygd
Lane Ryr

Äsperöd

Ammenäs

Herrestad

Söder

Bokenäs Västra

Ljungskile

Centrala staden
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AMMENÄS

Läget, nära till havet.

Trivs bra i området. Nära till vattnet.

Närheten till natur och vatten.

Trivs bra i området. Har bott många generationer i området.

BLEKET

Nära stan och skola och fint.

Jag har inte ens tänkt på att jag skulle kunna flytta eller 

önskat mig det. Det är nära till stad och skog.

Nära till skogen. Nära till stan.

Nära till naturen, skolor och centrala Uddevalla.

BOKENÄS VÄSTRA

Har bra sammanhållning i området.

Vi har ett fint hus. 150 m till havet. Nära till skolor och 

förskola.

Landsbygd, nära till hav.

Nära till kusten och lugnt och stilla.

CENTRALA STADEN

Mer service, bättre kollektivtrafik.

Nära till allt.

När jag säljer mitt hus vill jag bo mer centralt.

Närheten till restaurang och Hasselbacken och myndigheter.

Centrala läget, närheten till allting.

Nära till allt dvs kommunal service som t ex skolor och butiker.

Trevligt att bo inne i stan, fina byggnader och nära till affärer.

FASSERÖD

Eget boende, nära till natur.

Mycket barnfamiljer.

Lugnt.

Nära till naturen.

HERRESTAD

Jag har barn. Ett bra område för barn. Uppvuxen i området.

Känner att jag hamnat rätt, trivs jättebra. Vi har varit här så länge, 

vi är inbodda här, känner grannarna, känner området. Känns 

tryggt och bra.

Lite utanför centrum. Nära till jobbet.

FRAMTIDA BOENDEOMRÅDE
Om du fick välja, var/i vilket område i Uddevalla kommun skulle du vilja bo? Varför?
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KURVERÖD

Mycket barnfamiljer.

Nära skogen.

Jag har varit mycket där när jag var yngre, har mycket vänner 

där och det ser väldigt fint ut och det är familjevänligt och 

mycket barn. Inget som hindrar mig.

LJUNGSKILE

Det är nära till allt i samhället. Bra kommunikationer. Bra 

service, både offentlig och kommersiell service. Stort utbud av 

fritidsaktiviteter och rekreationsområden Ett trevligt samhälle.

Jag är född och uppvuxen i Ljungskile. Vill bo i ett mindre 

samhälle. Finns det mesta i Ljungskile. Nära till Uddevalla och 

Göteborg.

Trivs bra där jag bor. Bor på landet. Det är väldigt vackert, 

lugnt område. Nära till vatten.

Lagom stort samhälle. Tillräckligt med service för storlek av 

samhälle. Nära till kust och fjäll.

Nära till vattnet. Svårt att hitta för rimligt pris.

SÖDER

Lugnt område.

Det känns som det är lite lugnare på den sidan.

Närhet till Centrum, nära till vattnet/hav. Lugnt skönt område.

Ett lugnt område. Bor mycket äldre människor. Bostadsrätter.

ÄSPERÖD

Bra område, nära till skolan, nära till stan. Sen beror det väl lite 

på, om de bygger HVB-hemmet så blir det inte lika attraktivt. Just 

nu är fördelen att alla här har en egen bostad, det är bostadsrätter. 

Risken är att det blir lite som Tureberg eller Dalaberg om det flyttar 

in hyresgäster. Här kan man släppa ut barnen.

Det är ett lugnt och barnvänligt område. Nära till naturen.

Är uppvuxen på Äsperöd. Trivs bra i området.

Bara insatslägenheter där, så lugnt och bra område.

LANE RYR

Uppvuxen där. Har mycket vänner där. Bor gärna på landet.

Har bott 20 år i området. Trivs bra.

Har bott många år i området.

FRAMTIDA BOENDEOMRÅDE



2.

TRYGGHET
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82% känner sig mycket eller ganska trygga i sitt närområde 

och 7% känner sig otrygga. I tidigare genomförda 

trygghetsmätningar ligger andelen som känner sig mycket 

eller ganska trygga i området där de bor på 86% i genomsnitt. 

Genomsnittet för andelen otrygga ligger på 6%.

Mest trygg känner man sig i Bokenäs, vid Uddevalla kust och 

Forshälla och minst trygg känner man sig i Uddevalla Norra, 

Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra Uddevalla och 

Uddevalla Östra Centrum. Män känner sig mer trygga än 

kvinnor och den äldsta åldersgruppen är de som känner sig 

mest trygga i sitt närområde. Invånare födda utanför Europa 

är mer otrygga än övriga. 

20% av invånarna håller helt med om att Uddevalla är en trygg 

kommun, 12% tycker inte alls att kommunen är trygg. Majoriteten, 

68%, upplever kommunen som delvis trygg. Här ser vi att de som 

är mest otrygga i sitt närområde är de som i högst grad tycker att 

Uddevalla som helhet är en trygg kommun. Det samma gäller 

födelseland, invånare som är födda utanför Europa är de som är 

minst trygga i sitt närområde men som i högst grad tycker att 

kommunen är trygg som helhet. 

12% tycker att kriminalitet är ett stort problem i närområdet där 

de bor. Kriminaliteten handlar om narkotika, misshandel och olika 

gäng. Uddevalla Norra utmärker sig stort när det gäller kriminalitet 

i närområdet där så många som 37% tycker att det är ett stort 

problem.  

TRYGGHET
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TRYGGHET I NÄROMRÅDET
Hur trygg känner du dig i ditt närområde?

Bas: 500 ip

63%

19%

11%

6%

1%

5. Mycket trygg 4 3 2 1. Mycket otrygg

63% av de boende i Uddevalla kommun känner sig 

mycket trygga i sitt närområde, ytterligare 19% 

känner sig trygga. 7% är otrygga eller mycket 

otrygga i sitt närområde. 

De som är i åldern 30-34 år, kvinnor, personer 

som bor i lägenhet eller är födda utanför Europa är 

de som är minst trygga.

Minst trygg känner man sig i Uddevalla Norra och 

Uddevalla Östra och mest trygg känner man sig i 

Bokenäs, Hogstorp, Forshälla och Uddevalla kust. 

Att man känner sig otrygg beror på kriminalitet, 

gäng, drogproblem, rån, skadegörelse i både den 

centrala delen av Uddevalla samt i några områden, 

framför allt i Dalaberg, Tureborg och Unneröd.
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OTRYGGHET I NÄROMRÅDET
Hur trygg känner du dig i ditt närområde?

MYCKET OTRYGG

Det samlas gäng nära bostadsområdet. Finns inget kvar i 

centrum längre dvs butiker mm. (Centrala staden)

Kungsgatan mitt i centrala stan har jag bott på i flera år och där 

är det verkligen inte tryggt. (Centrala staden)

Det är gäng i området, narkotika, uppgörelser, knivskärningar, 

rån, stölder, bilbränder, skjutningar. (Dalaberg)

Invandrargäng ställer till bråk i området. Går på alla människor 

som inte kan försvara sig. (Söder)

Mycket bekymrad över händelser om skitsaker. (Tureborg)

GANSKA OTRYGG

Att det händer så mycket här runt om. (Centrala staden)

Det är kriminaliteten i centrum och de individer som stryker 

runt här. Det har blivit betydligt sämre på senare år. (Centrala 

staden)

Det har hänt mycket i Uddevalla senaste året. Blivit mer 

kriminalitet och droger. (Centrala staden)

Det har varit stölder i källare. Bråk i området. (Dalaberg) 

Både kriminalitet och en massa ungdomar som är otrevliga. De 

bör ta seden dit man kommer. (Dalaberg)

Det är otryggt i kommunen. (Hovhult)

Finns inga poliser längre, det är under all kritik. (Äsperöd)

Förekommer ofta bränder i området, både bilbränder och i 

fastigheten. Vid sopstationen. (Dalaberg)

Har varit utsatt för saker. (Centrala staden)

Hör och läser om brott, mord, rån och obehagliga händelser. 

(Unneröd)

Jag går gärna inte ut när det är mörkt. Det har hänt en del saker i 

närområdet. (Walkesborg-Skeppsviken)

Kvällar i centrum. (Centrala staden)

Mycket kriminalitet och bråk. (Skogslyckan)

När vi flyttade hit för tio år sedan kände jag mig mycket trygg 

men inte nu. Det har också påverkat beslutet att flytta. Sedan är 

det inte så att jag känner mig väldigt otrygg heller. Och har inte 

drabbats direkt av kriminalitet eller otrygghet. Men man läser en 

del. Och för oss som driver verksamhet inne i stan så påverkas ju 

vi av att andra känner sig otrygga. (Centrala staden)

På kvällar otryggast. (Tureborg)

Rån, skadegörelse, misshandel, mord. (Centrala staden)

Saker som sker i staden. (Hönsebergshagen)

Utsatt för stöld två gånger nyligen. (45192)

Viss sorts människor. (Unneröd)



28

TRYGGHET I NÄROMRÅDET 
Hur trygg känner du dig i ditt närområde?
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TRYGGHET I NÄROMRÅDET
Hur trygg känner du dig i ditt närområde?
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ÖKA TRYGGHETEN I NÄROMRÅDET
Hur skulle man kunna öka tryggheten i ditt närområde?

Ännu mer grannsamverkan.
Att polisen blir bättre och har mer möjlighet.
Behövs mer vakter och poliser.
Det klassiska med mer belysning. Kanske kameror lite här och 
var, det skadar ju inte. På Kungsgatan har de ju 
ordningsvakter som går och det är bra. Min fru åker till jobbet 
väldigt tidigt, ca kl 5 på morgonen och då hänger det mycket 
konstigt folk på Kampenhof så det hade man velat få bort.
Det skulle finnas mer poliser i kommunen.
Det skulle finnas mer poliser i kommunen. Mer övervakning.
Det var bättre när det var mer tillsyn här tidigare nu finns det 
ingen sånt längre.
Det är ganska otryggt att gå ut på kvällarna, det händer så 
himla mycket där, man håller sig hellre inne än ute. De borde 
sätta upp kamerabevakning på vissa områden, det skulle vara 
bra, då skulle folk nog våga sig ut mer. Man märker att så fort 
det mörknar så är det ingen ute. Personal som jobbar ute i 
området, t ex fältenheten.
Det är väl mer att man inte är helt trygg någonstans längre.  
Larm, grannsamverkan, det är sånt man kan göra själv. Och 
att polisen finns närvarande.
Ett grannsamverkan och ett mer levande centrum och social 
samverkan mellan invånare.
Fler poliser fler vakter.
Få tillbaka närpolis och områdespolis som fanns tidigare i mitt 
bostadsområde.

Larm.
Lite mer öppna ytor, mer parker som är öppna med mer 
belysning. Och sedan att kommunen börjar jobba med att 
vakter och närpolis kan patrullera runt om i kommunen och 
inte bara vid Kampenhof, det behövs på andra ställen också 
även om det ju är mycket skit där nere.
Man skulle definitivt kunna förbättra gatubelysningen. Man 
skulle kunna se till att tomma affärslokaler användes, genom 
att sänka hyran och på så vis få mer cirkulation av människor 
på kvällarna. Underlätta för människor att driva 
affärsverksamhet och restauranger. Man skulle kunna öka 
närvaron av vuxna personer som promenerade eller utav 
vakter.
Mer kameraövervakning.
Minska invandringen. Eller sätta hårdare straff så att de som 
busar åker in.
Polisen skulle kunna visa sig mer i området.
Poliser kan ha mer koll i området på droger.
Poliser på fler ställen och även Securitas som kan ta hand om 
knarkproblem.
Segregation kan vara bra till viss del.
Som vanligt, ökad närvaro av polis. Kommunen håller på att 
ta in ordningsvakter och det är bra. Det behövs auktoriserad 
ordningspersonal.
Klart att det finns en massa tankar men politikerna i 
Uddevalla prioriterar annat.
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TRYGGHET I UDDEVALLA
Upplever du att Uddevalla är en trygg kommun generellt?

Bas: 500 ip

20%

68%

12%

Helt Delvis Inte alls

20% av de boende i kommunen håller med helt 

och hållet om att Uddevalla är en trygg kommun 

generellt. 68% håller delvis med och 12% håller 

inte alls med. 

De som bor i Uddevalla Norra är minst trygga i sitt 

bostadsområde men det är samtidigt de som i 

högst grad håller med om att Uddevalla kommun 

är en trygg kommun generellt. 

De yngsta (18-29 år) är de som i högst grad 

upplever Uddevalla som en trygg kommun. Hälften 

av de som är födda utanför Europa tycker att 

Uddevalla kommun är trygg, motsvarande bland 

personer födda i Sverige ligger på ca 18%.

Bor man i eget hus är man mycket trygg i sitt 

bostadsområde men denna grupp är inte lika 

positiv när det gäller den generella tryggheten i 

kommunen. 
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OTRYGGHET I UDDEVALLA
Upplever du att Uddevalla är en trygg kommun generellt?

DELVIS TRYGG KOMMUN

Är inte trygg med hur cheferna hanterade 

vaccinproblematiken. Ett slags brott anser jag.

Ökad otrygghet i vissa delar, centrala och norra där är mer 

ljusskygga aktiviteter runt om.

All skottlossning, knivskärning och annan kriminalitet.

Beror på området, finns delar som inte är helt trygga.

Det finns enstaka platser där jag är mer vaken när jag 

passerar, t ex nere vid Kampenhof-området vid busstationen 

och däromkring. Bakom museet, bredvid busshållplatsen.

Det finns ett område, Dalaberg i Uddevalla som är väldigt 

otryggt. Händer mycket i det området.

Det har blivit stökigare överlag, i centrala staden. Sen vet man 

att områden som Dalaberg och Tureberg är stökigare. Mycket 

ungdomar ute som inte har någonstans att vara.

Det har förändrat sig mycket i Uddevalla Centrum. Eftersom 

det inte längre är ett levande centrum så för det med sig brott 

som t ex rån och misshandel.

Det har hänt mycket gängbråk och kriminalitet i Uddevalla 

senaste åren. Det förekommer droger i centrala Uddevalla.

Det har hänt mycket i Uddevalla kommun den senaste tiden t 

ex trippelmordet.

INTE ALLS TRYGG KOMMUN

Brottsligheten och vårt kommunstyre som jag inte gillar.

Centrum har blivit kriminellt genom fel folk gällande migration.

Chefer som är sociopater.

Det är många problemområden i kommunen. Stökigt i centrum, 

har hänt mycket det senaste med knivar, skjutningar och rån.

STOR mängd otrevliga händelser.

Uddevalla kommun är en kommun som inte är till för invånarna 

utan till för tjänstemännen. Ta det här med vaccinet, där har du en 

sak. Sen har du annan skit de håller på med. Jag upplever 

kommunen som en nästintill fientlig kommun gentemot 

kommuninvånarna. Jämfört med Trollhättan, de är mycket mer på 

på allting. Här känns det som att om du har ett förslag och idé, så 

är det bara så jävla jobbigt. När de själva gör saker då kan man 

lägga 30 miljoner på något.

Var det förr men inte länge, för anledningar jag inte vill tala om. 

Det pratas mycket efter det här morden och det har varit 

skjutningar och knivgrejer. Förr i världen fanns det en öppen grill, 

ett gatukök och när jag var 12-13 år så hände det ett mord där en 

gång, det var gubben Krafts son som blev dödad. Det var det 

största som hände, det var en enstaka företeelse. Idag är det för 

ofta och mycket för att det ska kännas tryggt.
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TRYGGHET I UDDEVALLA
Upplever du att Uddevalla är en trygg kommun generellt?
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TRYGGHET I UDDEVALLA
Upplever du att Uddevalla är en trygg kommun generellt?
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KRIMINALITET I UDDEVALLA
Upplever du att det finns kriminalitet i ditt närområde?

Bas: 500 ip

12%

37%
46%

5%

Ja, mycket Ja, lite Nej Vet ej

12% upplever att det finns mycket kriminalitet i 

sitt närområde. 37% tycker att det är lite 

kriminalitet i området. 46% upplever ingen 

kriminalitet i sitt närområde. 

När det gäller kriminalitet i närområdet är det 

Uddevalla Norra som utmärker sig, här är det 37% 

som uppger att det är mycket kriminalitet. 
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KRIMINALITET I DITT NÄROMRÅDE
Upplever du att det finns kriminalitet i ditt närområde?

JA, LITE KRIMINALITET

Lite småbrott som är svåra att stoppa. Kanske om 

polispatruller kör förbi området lite då och då. (Ammenäs)

Det kan ju inte politiker göra så det är ju inte lätt, 

rättssamhället får steppa upp och ge rätt straff för rätt brott. 

Ekonomiska brott straffas värre än våldtäkter. (Barkhögarna)

Inte mer än vanligt. Tidningarna överdriver. (Bleket)

Försvinner lite grejer varstans. Jag har inte blivit utsatt själv 

men hört om flera som har blivit det. Det är en svår lösning 

men folk behöver väl också se efter sina saker bättre. 

(Bokenäs Västra)

Det kan sättas in rätt resurser om man kan följa upp i vilken 

ålder det bör satsas förebyggande åtgärder. Ha mer aktiviteter 

för ungdomar t ex fritidsgårdar. (Centrala staden)

Det kan vara bättre samverkan mellan olika myndigheter t ex 

kommunen, polis, Skatteverket. (Centrala staden)

Det skulle vara mer synliga poliser. Kommunen ska ha ett bra 

samarbete med socialtjänst och polisen. Det skulle vara mer 

bevakning av väktare runt omkring på utsidan av skolor så att 

det inte blir förstörelse vid skolor förskolor. (Ljungskile)

Har hört att det förekommer droger i området. (Tureborg)

MYCKET KRIMINALITET

Få stopp på narkotikahandeln i kommunen. (Centrala staden)

Mer fritidsgårdar och socialt nätverkande och att vuxna går ut 

som nattvandrare. Polisen är inte tillräckligt bra, men de borde 

skapa bättre relation med invånarna. (Centrala staden)

Droger, det är kommunens ansvar över lag. (Herrestad)

Fördelning av invandrare. (Hovhult)

Kommunen kan ha fritidspersonal ute på stan som har koll på 

vad ungdomar gör. (Hovhult)

Ligorna som åker in i landet måste stoppas. Det har blivit 

mycket inbrott i kommunen senaste åren. (459 91)

Knark och misshandel och även tänt bilar i brand. Mer Poliser 

behövs till patrull. (451 72)

Mer poliser synliga, de har lite resurser. Jag tycker att 

rättssystemet i detta landet ger inga påföljder bland de unga 

som begår brott. (Boxhult)

Tror att man måste vara mycket tuffare. Man måste ta tag i 

problem tidigt, så fort kriminella börjar måste man ta tag i det. 

Tror att hela samhället måste ställa sig på tårna och ta sitt 

ansvar. Men man kan inte göra så mycket så som lagarna ser ut. 

Hör mycket från min dotter som arbetar på häktet. Och hon som 

kvinna behandlas ännu värre. (Centrala staden)
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KRIMINALITET I UDDEVALLA
Upplever du att det finns kriminalitet i ditt närområde?
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KRIMINALITET I UDDEVALLA
Upplever du att det finns kriminalitet i ditt närområde?
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ÖVRIGA KOMMENTARER OM TRYGGHET
Är det något du vill tillägga om tryggheten i Uddevalla?

Återigen skulle jag hemskt gärna vilja se är att vi hade 

kvarterspolis. Sen körs det väldigt fort uppe i Dalaberg, det är 

farligt och jag har ringt polisen om detta flera gånger.

Öka polisiära närvaron. Öka närvaron av vuxna ute för 

ungdomar och på så vis öka tryggheten för boende. Problemet 

är nu att ungdomar hamnar i kriminalitet när det inte finns 

vuxna ute. Och det är det som skapar otryggheten i staden.

Öka synligheten av poliser och väktare på stan. Förebygga 

vissa saker genom att de är synliga.

Anställ fler poliser.

Att man skulle känna sig mer trygg på stan, det skulle finnas 

mer vakter ute. När det blir mörkt vågar man ju inte gå där, 

det har blivit sämre.

Behöver fler poliser.

Belysningen bristfällig på sina håll. Det rinner fyra åar/ bäckar 

i Ljungskile och på några ställen är trummorna inte skyddade. 

Har påpekat detta i fyra år men har inte fått gehör. 

Halkbekämpningen var katastrofdålig nu i vintras. Det vet jag 

att många har reagerat på och också skrivit insändare.

Borde finnas möjligheter att komma in på något slags 

äldreboende utan att man måste vara jättedålig. Nu verkar 

enda möjligheten vara om man är jättesjuk. Sedan, jag är 

jättetrygg i mitt område och har absolut ingenting emot 

invandrare men det är väldigt få invandrare här och det 

verkar vara lite den skillnaden här i Uddevalla i alla fall, som 

avgör om det är tryggt område eller inte.

Kommunen kan satsa på säkra cykelvägar och gångvägar 

utanför Ljungskile dvs Ljungskile glesbygd. Det förekommer 

mycket droger i Uddevalla kommun.

Problem med tryggheten för både unga och äldre.

Skapa mer trygghet i centrum främst.

Stadshus i centrum, positivt att de har börjat titta på det.

Svårt att säga mycket då jag bara läser om det som hänt.

Vissa övergångsställen i Ljungskile skulle behöva trafikljus. 

Väldigt osäkert. Finns mycket narkotika och kriminalitet. Man 

kan inte gå ut på kvällen ensam.

Vi pratar om trygghet mycket hemma jag och min son. Min 

son vågar knappt ta bussen hem från stan och han är ändå 

inte ute på stan på kvällarna utan detta rör sig om aktiviteter 

efter skolan.



3.

ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING
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Det interna bortfallet i dessa frågor är ca 25% då inte alla 

kunnat svara på frågan om arbetsmarknad och 

skola/utbildning till exempel pga att man är pensionär.

68% anser att de kan få det jobb de önskar i Uddevalla 

kommun. 

57% upplever i hög grad att kommunen ger barn och unga 

möjlighet till en god start i livet när det gäller skola och 

utbildning. Allra mest nöjda är de unga, 18-24 år.

ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING

Boende i Bokenäs och Uddevalla Norra är de som i lägst grad 

inte håller med om att barn får en bra utbildningsstart. 

Samtidigt ser vi att boende i Uddevalla Norra är den del av 

kommunen där störst håller med i mycket hög grad. I 

Uddevalla Norra är man alltså både mest nöjd och mest 

missnöjd med barn och ungas möjligheter till en god start i 

liver när det gäller skola och utbildning.  
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JOBB I UDDEVALLA KOMMUN
Kan du få det jobb du önskar i Uddevalla kommun eller behöver du söka dig över kommungränsen 
för att få det jobb du önskar?

Bas: 384 ip som besvara frågan

68%

32%

Kan hitta jobb i kommunen

Kan EJ hitta jobb i kommunen

68% kan hitta det jobb de önskar inom kommunen 

och 32% behöver söka sig över kommungränsen. 

384 av 500 intervjuer har besvarat frågan. 
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KAN INTE FÅ DET JOBB MAN ÖNSKAR I UDDEVALLA KOMMUN

Är systemutvecklare, det är en god arbetsmarknad men finns 

inte många systemutvecklarjobb i Uddevalla.

Arbetar inom processindustrin. Finns inte så mycket i 

Uddevalla.

Arbetar som lärare. Kan variera i olika kommuner hur arbetet 

organiseras.

Det finns bara ett sjukhus i närområdet.

Det finns inga stora industriföretag kvar i Uddevalla.

Det finns inte det arbete jag vill ha inom ingenjörsyrket i 

kommunen.

Det är svårt att hitta det jobb jag vill ha i kommunen. Arbetar 

inom integration med ungdomar. Kommunen satsar inte 

tillräckligt på det.

Min bransch finns ej i kommunen. Jobbar inom grundläggning.

Tror att det kanske går här i vanliga fall, inte jättebra chanser 

men finns möjlighet. Nu under coronan är det väldigt svårt. 

Asfaltsläggare.

Jag arbetar med djur, zooaffär. Finns inte så mycket sådana 

jobb i Uddevalla.

Jag arbetar som lärare. Men just nu finns det inga tjänster i 

Uddevalla kommun.

Det är sällan lediga tjänster inom fritidsledarsektorn.

Extra mycket nu på grund av coronan. Svårt att hitta jobb 

annars också kanske men nu är det svårare. Lagerarbete.

Fattigt område med låga arbetsmöjligheter.

Forskare.

Försäljning, litet utbud på jobb i Uddevalla.

Finns inte jobb här. Måste flytta till Göteborg för att hitta jobb 

som undersköterska.

Jag har precis pensionerat mig men innan det så har jobbat i 

Vänersborg, Göteborg och Stockholm. Jag har inte hittat mina 

jobb i Uddevalla kan man säga. Det fanns inga sådan jobb 

som jag ville ha i Uddevalla.

Jag har väldigt dåligt kontakt om jobb från kommunen, även 

jag är skötsamt och fortfarande anställd som vikariat inom 

kommunen.

Jag jobbar utomlands. Det finns inga bra betalda jobb i 

Sverige. Uddevalla borde försöka få till att industrin vill vara 

här.

Jag är barnmorska. Finns inte det arbetet på Uddevalla 

sjukhus.

Jag är egen företagare inom båtpolering. Så jag kommer till 

jobbet inom större del av Västra Götaland kan man säga.
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JOBB I UDDEVALLA KOMMUN
Kan du få det jobb du önskar i Uddevalla kommun eller behöver du söka dig över 
kommungränsen för att få det jobb du önskar?
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UTBILDNING I UDDEVALLA KOMMUN
I vilken grad upplever du att Uddevalla kommun ger barn och unga möjlighet till en god start i livet 
när det gäller skola och utbildning?

Bas: 373 ip som kunnat besvara frågan

20%

37%

31%

7%
4%

5. Mycket hög grad 4 3 2 1. Mycket låg grad

När det gäller om barn och unga får möjlighet till 

en god start i livet när det gäller skola och 

utbildning i Uddevalla kommun var det interna 

bortfallet ca 25% då dessa inte ansåg sig kunna 

svara på frågan. Bland de som kunde svara på 

frågan är det 57% som håller med i mycket hög 

eller ganska hög grad. 11% håller inte med om att 

unga får möjlighet till en god start i livet 

utbildningsmässigt. 

Ensamstående med hemmavarande barn håller 

med i lägre utsträckning än gifta/sammanboende 

med barn om att barn/unga får en god möjlighet 

när det gäller skola och utbildning.
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UDDEVALLA KOMMUN GER INTE MÖJLIGHET TILL GOD 
UTBILDNING

1. MYCKET LÅG GRAD

Ta hand om barn och ungdomar tidigt innan det är för sent. 

Fler synliga poliser inom kommunen.

Skolsystemet är värdelöst. Coronan tilll exempel, barnen ska 

gå hemma nu på grund av Coronan men de var tvingade att gå 

till skolan på måndagen efter lovet. Det finns ingen logik. Om 

man haft lov en vecka finns ingen anledning att gå till skolan 

en dag och sen vara hemma.

Skolans makt i hur saker skall gå till är mycket låg. Behöver 

förändras.

Skolan ska ge rätt stöd till rätt person. Barn med diagnos ska 

få stöd genom skolan att få godkända betyg.

När jag ville omskola mig fanns ingen hjälp att få till exempel.

Kvalitet på utbildningen. I Trollhättan kommun finns det 

mycket hjälp t ex till unga som har problem med kriminalitet, 

de har tre fritidsgårdar.

Kommunen hjälper inte för att söka jobb. Det är tufft att få 

jobb efter utbildning för nyanlända.

Mer strängt i skolan, det jag upplever är som att det är slött. 

Ungdomar som driver omkring.

2. LÅG GRAD / 3.VARKEN HÖG/LÅG

Nyanlända kan få bättre skola när de kommer hit och mer 

möjligheter till arbeten och sysselsättning.

Mindre barngrupper. För lite utbildad personal. Läroplanen tar 

stryk.

Utbildning av personal i dagis- och skolverksamhet, det 

hänger inte med i utvecklingen.

Tycker att förskolorna inte är likvärdiga i kommunen. På vissa 

förskolor har de mindre personal som har utbildning. Det kan 

förbättras med nattis i kommunen för föräldrar som behöver 

barnomsorg på natten. Optimera möjligheter till en bra fritid 

för de familjer som är ekonomiskt sårbara som inte har råd 

att betala vanlig kostnad.

Det finns en viss segregation beroende på geografi. Det kan 

nog se ganska olika ut i olika områden. Annars finns det ju 

olika skolformer och ganska många gymnasieutbildningar och 

så.

Mindre klasser! Färre invandrare!

Mindre hemundervisning.

För lite resurser, var går pengarna?
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UTBILDNING I UDDEVALLA KOMMUN
I vilken grad upplever du att Uddevalla kommun ger barn och unga möjlighet till en 
god start i livet när det gäller skola och utbildning?
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UTBILDNING I UDDEVALLA KOMMUN
I vilken grad upplever du att Uddevalla kommun ger barn och unga möjlighet till en 
god start i livet när det gäller skola och utbildning?
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ÖVRIGA KOMMENTARER OM ARBETSMARKNAD OCH UTBILDNING
Är det något du vill tillägga om arbetsmarknad och utbildning i Uddevalla?

Arbetsmarknaden är viktig och att människor fångas i given 

struktur. Det behövs en bättre integration och speciellt för 

kvinnor med språket.

Att personer som går på SFI får större möjligheter att komma 

ut i arbete. Det finns ju vissa kommuner som tar in SFI-elever 

på praktik så att de tidigt kommer ut och känner på 

arbetsmarknaden, det är ändå vuxna människor.

Bra gymnasieskola som jag är nöjd med.

Butikerna i centrum är stängda. För höga lokalhyror för att 

man skall ha råd att hyra och öppna butik i centrum. Jag har 

inte råd och andra har inte råd heller.

Den funkar bra och har goda jobbmöjligheter.

Det har försvunnit mycket arbetstillfällen från kommunen.

Det kunde finnas mer arbetstillfällen i kommunen så 

arbetslösheten går ner. Kommunen kan locka mer företag till 

kommunen som genererar arbeten i kommunen.

Det skulle finnas högskola i kommunen som det fanns tidigare.

Det skulle finnas kvar högskola i Uddevalla.

Det skulle finnas mer arbeten inom kommunens gräns.

Det skulle finnas mer arbetstillfällen för ungdomar.

Det skulle finnas mer arbetstillfällen i kommunen.

Det skulle finnas mer yrkesutbildningar i kommunen t ex 

snickare så man slipper ta sig till Trollhättan.

Det skulle satsas på mer nya företag i kommunen. Så att fler 

kunde få jobb i Uddevalla. Kollektivtrafiken kunde vara bättre. 

Det skulle vara bättre att pendla till Trollhättan Göteborg 

snabbtåg till Göteborg från Uddevalla.

Det är svårt för många att få jobb i kommunen pga pandemin.

Funkar bra och även med karriär.

Jobbmöjligheterna är bara bra för folk med svensk bakgrund 

och folk med annat ursprung får inte bra jobb möjligheter 

även om de är utbildade. De får bara jobb som städare osv.

Kanske pensionerna som är låga, men det är ju inte en fråga 

för kommunen egentligen.

Kommunen kan satsa på även på industrin och andra 

branscher. Inte bara satsa på kommunal verksamhet.

Låt de unga få en chans i jobbmarknaden och låt de gamla ta 

det lugnt.

Tråkigt att kommunen INTE fick behålla högskolan.

Tycker att det finns väldigt goda möjligheter i kommunen.
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DEMOKRATI OCH PÅVERKAN
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Var tredje invånare önskar kunna prata med en politiker för att 

ställa frågor eller framföra sin åsikt. Män är mer intresserad än 

vad kvinnor är och de som är i åldern 40-49 år de som i högst 

grad är intresserade. Man vill helst ha ett personligt möte och 

prata om trygghet, kriminalitet, skola, hur centrum ska 

utvecklas, invandringsfrågan och bostäder. 

Hälften av invånarna känner i hög grad att de är en del av 

samhället och 17% känner inte att de är en del av samhället. 

Vi ser att de som är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga 

är de som i lägst grad känner sig som en del av samhället. 

Skäl till att man inte känner sig delaktig är bland annat att 

man är just arbetslös, är pensionär och att man blivit isolerad i 

och med pandemin. 

DEMOKRATI OCH PÅVERKAN

Bland de som är födda utanför Europa finns både de som i 

högst grad känner att de är en del av samhället och de som i 

högst grad känner att de inte är en del av samhället. 
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PRATA MED POLITIKER
Om möjlighet fanns, skulle du vilja prata med en politiker och framföra dina åsikter eller ställa 
frågor?

Bas: 500 ip

31%

69%

Ja Nej

31% av invånarna skulle vilja prata med en 

politiker om möjlighet fanns. 

Boende i Ljungskile och Uddevalla Södra är de 

områden som utmärker sig där fler, ca 40%, skulle 

vilja prata med en politiker. 

Fler män än kvinnor vill prata med en politiker och 

de mellan 40-49 år är de som i högst grad vill 

prata med en politiker. 

Man vill helst ha ett personligt möte och ämnen 

man vill prata om är trygghet, kriminalitet, skola, 

hur centrum ska utvecklas, invandringspolitik och 

bostadsfrågan i kommunen. 
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PRATA MED POLITIKER - ÄMNE
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PRATA MED POLITIKER – ÄMNE 

Vill ha ökad trygghet och lite upprensning i centrum med hjälp 

av ordningsvakter och poliser.

Vi är två pensionärer som bor här så det är väl frågor som kan 

intressera vår åldersgrupp. Hur man förvaltar resurser inom 

kommunen. När det gäller fritidsområdet Bjursjöområdet t ex 

tycker jag de har gjort en del bra saker, promenadstigar etc. 

Att fortsätta med den typen av natur- och fritidsaktiviteter 

tycker jag är bra, för alla åldersgrupper. Och bibliotek och 

andra kulturaktiviteter tycker jag att man skall stötta.

Vad kommunen gör åt centrum som har blivit väldigt dött pga

att affärer flyttat och lagts ner i centrum. Hantering av droger 

och brottslighet i centrum.

Segregationen i kommunen. Omhändertagande av äldre när 

det gäller Corona. Hur äldres situation har hanterats under 

pandemin. Även äldre personers situation i vanliga fall t ex 

hemtjänst mm.

Om ungdomars sysselsättning på kvällar. Vad kommunen har 

för plan med ungdomar som bara driver runt i centrum efter 

skoltid.

Problemen med området och hur det kan förbättras med 

droger och invandringspolitik.

Parkeringsproblem, eftersom kommunen säljer 

parkeringsplatser till bolag som gör konstiga regler och priset 

blir dyrt, vilket leder till att stan dör ut för att alla åker bara 

till Torp istället. Kommunen borde tänka mer långsiktigt.

Jag skulle vilja fråga om de lever i vår värld eller om de lever i 

någon annan värld. De lever ju inte i verkligheten. Dessutom 

har de egna krav för hur de själva gör.

Främst med områdena kring Dalaberg och sen frågan om 

simhallen, önskar hundrastgården som länge vart en fråga.

Det är mycket trygghetsfrågor, invandringspolitik, fokus på 

ungdomsfrågor också.

Det skulle vara kriminaliteten och barnomsorg.

Det jag tycker är väldigt intressant och brinner för i 

kommunen är vattnet. Vill att vi skall kunna nyttja havet 

bättre. Har gått ett steg i rätt riktning med museet vid vattnet 

men behövs mer. Sen den där kajen som rasat ihop. Och 

industriområdet kan man kanske inte göra så mycket åt men 

ser inte roligt ut när man kommer från bron.
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PRATA MED POLITIKER – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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PRATA MED POLITIKER – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Alla politiker samlade.

Ansikte mot ansikte. Sen om det är ensam eller liten grupp 

spelar inte så stor roll. Inte i stor grupp i alla fall för då är det 

svårare att prata.

Att alla politiska partier är inbjudna så att alla får sin chans att 

berätta men även så att vi får en chans att fråga och 

presentera idéer.

Att jag pratar väldigt mycket och de lyssnar. Det skulle väl 

egentligen vara att man kunde boka tid, att de hade avsatt x 

tid i veckan för denna sak. Skulle jag verkligen 9 av 10 frågor 

prata med en politiker, inte om närtid utan påverka längre 

fram. Har jag problem med ett bygglov eller så så är det inget 

kommunalråd som säger att ja, det ska jag ta tag i. Det är väl 

mer att man försöker visa att man är tillgänglig.

Möte i en samlingslokal efter Coronan har gått över.

Om det fanns forum på Facebook hade det varit bra och lite 

mer aktivitet från politikerna.

Träffa politikern i egen hög person, antingen enskilt eller i 

mindre grupper.

De skulle vara anträffbara digitalt, via Skype, Zoom etc. vid 

vissa tider. Och att det skulle vara väldigt offentligt och tydligt 

att politiker från olika nämnder finns tillgängliga där och man 

boka en tid med dem. Också bra med allmänna möten med 

representanter som tar upp olika frågor.

Jag tror att det behövs lite blandat. T ex att bjuda in till 

informationsmöten (när det inte är Covid-19). Det kan man 

göra områdesvis också. Men det är svårt det där, politikerna 

är ganska hårt upptagna i sina uppdrag så hur skall de orka. 

Det kan vara andra kommuntjänstemän också kanske, 

behöver inte vara politiker. Men ibland är det också bra att 

diskutera frågor enskilt, jag har ett ganska bra kontaktnät.

Personligen för då ser de att man menar allvar när de frågor.

Telefon. Eller öga mot öga i smågrupp eller enskilt.

Öga mot öga så man får ett ansikte och inte bara en röst. 

Livemöte är bäst.

Skulle vilja träffa ett kommunalråd personligen och ställa 

frågor.

Smågrupper kanske.
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PRATA MED POLITIKER
Om möjlighet fanns, skulle du vilja prata med en politiker och framföra dina åsikter 
eller ställa frågor?
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PRATA MED POLITIKER
Om möjlighet fanns, skulle du vilja prata med en politiker och framföra dina åsikter 
eller ställa frågor?
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DEL AV SAMHÄLLET
I vilken grad känner du att du är en del av samhället?

Bas: 500 ip

25%

25%

33%

11%

6%

5. Mycket hög grad 4 3 2 1. Mycket låg grad

Hälften av invånarna känner till hög grad att de är 

en del av samhället, 17% känner inte det.

Är man arbetslös/sjukskriven/föräldraledig känner 

man sig minst delaktig i samhället. Åldersgruppen 

30-34 år utmärker sig, det är denna grupp som i 

allra lägst grad känner sig delaktiga i samhället 

och därefter kommer gruppen 65+.

40-49 åringar är de som i högst grad känner sig 

delaktiga i samhället. 

Tittar vi på resultaten uppdelade på var man är 

född ser vi skillnader när det gäller delaktighet i 

samhället i låg/mycket låg grad där de som är 

födda utanför Europa utmärker sig, 22% i denna 

grupp känner sig inte som en del av samhället. 

Några av anledningarna till att man inte känner sig 

som en del av samhället är arbetslöshet, hög ålder 

och pandemin. 
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KÄNNER SIG SOM EN DEL AV SAMHÄLLET

Är en aktiv person såtillvida att jag kanske inte är rädd att 

säga till ungdomar om jag ser mobbing, bråk etc. I och med 

återigen att jag jobbar där jag jobbar också, vi har inte bara 

barnen utan hela familjer. Jag ser inte bara barn utan även hur 

föräldrarna växer. Jag kan se vissa skillnader på ett positivt 

sätt hur familjer tar sig fram bättre nu än för 20 år sedan. 

Sedan är jag väldigt mycket Uddevalla.

Genom kyrkan, arbetar i kyrkan och träffar mycket olika 

människor där och nu startar vi ett projekt genom vilket jag 

kommer träffa ännu flera.

Bott här hela livet. Jag är engagerad i idrottsföreningar med 

unga. Tycker att vi alla är en del av samhället.

Driver verksamhet, har inget att klaga på annat än den 

generella utvecklingen i landet. Som sagt gäller dessa saker 

inte bara Uddevalla. Sen håller vi på att flytta från Uddevalla 

så är inte lika delaktiga just här längre.

Engagerad i förening och deltar i olika aktiviteter. Har inte 

heller hinder till att jobba.

Man kan ju påverka mycket om man engagerar sig. Jag 

utnyttjar väl inte alla de möjligheterna men jobbar ändå och 

känner mig delaktig. Jobbar inom skolan i Uddevalla kommun 

t ex.

Mycket pga av jobbet, jag är en god medborgare. Jag är aktiv 

i mitt jobb med mycket tidiga mornar.

Lite utanför pga av Covid-19, annars känner jag mig delaktig

Jag har arbetat mycket med olika kulturer i mitt arbete.

Jag har barn. Genom mitt arbete. Det gör att jag får inblick i 

hur samhället fungerar.

Det beror på hur man menar men jag jobbar och bidrar till ett 

samhälle. Jag gör som alla andra, jag arbetar, betalar skatt 

och gör det som jag ska göra.

Är skolbusschaufför och känner mig delaktig på det viset. 

Behöver mer närhet till politiken och tjänstemännen. Behöver 

jobba mer socialt.



61

KÄNNER SIG INTE SOM EN DEL AV SAMHÄLLET

Det är svårt att nå fram till politiker med det man vill framföra. 

De håller bara med när man säger det och sedan gör de något 

helt annat.

Det är väl självvalt så inga problem med det.

Känner mig inte delaktig. Tycker att politikerna ljuger. Man 

måste vara rakryggad, man måste vara ärlig och rättvis och 

det är de inte.

Känns inte att de lyssnar på pensionärer i kommunen.

Man kan inte vända sig till någon om man behöver få hjälp 

med skulder, trots att jag själv inte har problem.

Är man pensionär så är man väl utanför, det är väl bara så.

Håller mig mest för mig själv. Är arbetslös. Jag trivs så.

Jag bor inte i centrala delen. Har svårt att ha inblick i hela 

kommunen.

Pga hälsoproblem kommer jag inte in i samhället och har 

isolerat mig.

Pga pandemin.

Politiker i kommunen lyssnar för dåligt på kommuninvånare.

Tråkig oaktiv dagsrytm, särskilt under detta året.

Vi blir ju inte hörda som medborgare. Badhuset har t ex 

pågått i tio år och slösat bort miljoner. Busshållplatser slösade 

de bort ganska många miljoner också. Det blev dessutom 

farligare i trafiken med dem. Sen fick de ändra 

busshållplatserna igen.

Jag har själv valt att inte vara så engagerad i samhället.

Det är svårt att påverka samhället om man inte är högre upp 

som t ex en politiker.

Lite isolerad med tanke på Coronan, arbetslöshet och bor 

långt från grannar.
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DEL AV SAMHÄLLET
I vilken grad känner du att du är en del av samhället?
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DEL AV SAMHÄLLET
I vilken grad känner du att du är en del av samhället?
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ÖVRIGA KOMMENTARER OM PÅVERKAN OCH DEMOKRATI
Är det något du vill tillägga om demokrati och möjlighet att påverka i Uddevalla?

Badhuset är en onödig kostnad, och är illa skött. Det gamla 

kunde ha fått byggas ut istället, och samtidigt integreras i den 

gamla sporthallen.

Bestäm var badhuset ska ligga och ta tag i det. För mig spelar 

det ingen roll var det ligger, bara det inte förstör naturen. Nu 

går alla och väntar på badhuset.

Bättre närkontakt med polis och särskilt ungdomar. Polis kan 

besöka fritidsgårdar eller utanförskapsområden eller skolor. 

Och mer tanke kring väktarna i Kampenhof, folk som har mer 

utbildning i socialarbete.

Det finns många olika sätt att göra sin röst hörd på, genom att 

ringa, maila, skriva brev för att göra sin röst hörd.

Det har varit alldeles för mycket skandaler i det politiska 

arbetet i Uddevalla Kommun på alla nivåer. Många dåliga 

beslut har tagits.

Det kan satsas mer på ungdomar, att få med dem i 

diskussioner i kommunen.

Det skulle vara bra om det fanns möjlighet att träffa politiker, 

gärna i grupp. Sen vet jag inte om jag själv skulle gå dit.

Det skulle vara lättare att nå politiker. Politiker kunde ha 

någon träff en gång i månaden vid rådhuset som allmänheten 

kan komma till och ställa frågor.

Det är alltid bra att informera kommuninvånare som bor i de  

områden som bör utvecklas t ex när det gäller nya satsningar.

Det är inte mycket man har att säga till om. Detta måste man 

verkligen jobba på i Uddevalla kommun. Måste också ta till 

vara på expertis, detta saknas i Uddevalla kommun, att man 

lyssnar på dem som faktiskt kan sin sak.

En mer öppen politisk debatt, där politiker kan komma ut och 

sammanfatta de nya beslut de tar. I form av app eller 

hemsida eller facebookgrupp så att man kan lätt nå ut till 

allmänheten.

Få en bättre skolmiljö.



5.

MÖTESPLATS
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MÖTESPLATS I KOMMUNEN
Saknar du någon form av mötesplats där du och vänner/familj kan umgås utanför ditt hem?

Bas: 500 ip

21%

79%

Ja Nej

21% av invånarna saknar någon form av 

mötesplats utanför hemmet där man kan umgås 

med vänner och familj. 

Boende vid Uddevalla kust och Uddevalla Östra är 

de som i högst grad saknar en mötesplats. Bor 

man i lägenhet saknar man mötesplats i något 

högre grad än om man bor i hus. Ensamstående 

med hemmavarande barn önskar mötesplats i 

mycket högre grad än övriga grupper och personer 

födda utanför Europa saknar mötesplats i högre 

grad än de som är födda i Sverige eller 

Norden/Europa. 
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SAKNAR MÖTESPLATS

Allt under Covid-19 så är det trist just nu.

Öppna förskolor.

Att det finns torg, bra områden att umgås.

Att kunna vara mer med familj och gå på restaurant om det 

inte var för Covid-19.

Bygdegårdar för både unga och äldre.

De kan ta tag i natur osv mer så folk lockas ut mer. Satsa mer 

på det fina.

En hundrastgård som sagt.

En mötesplats som civilsamhällsaktörer kan samlas på. Så jag 

kan få kontakt med dom och ta del av deras utbud.

En plats för invandrare att lära sig språket och utbyta 

kontakter osv.

Ett badhus.

Ett kulturhus i kommunen.

Kanske framför allt under Coronan. Annars finns det ett 

ganska bra utbud. Men kanske en utbyggnad av museet. 

Däremot att bygga ett helt nytt kulturhus begriper jag inte, vi 

har ju museet som är helt fantastiskt, bättre att utvidga det.

Kanske mötesplatser med lite musik och aktiviteter och där 

man kan träffas i alla åldrar. I och med att parken försvann så 

fattas det mycket så att man kan träffa varann.

Kommunen skulle kunna göra roligare lekplatser. Uddevalla 

ligger fint vid vattnet. Finns mycket potential att göra 

kommunen mer attraktiv pga läget vid vattnet.

Kostnadsfria mötesplatser, kulturhus för unga. Ungdomens 

hus.

Skulle finnas en bra fotbollsplan på Lyckorna i Ljungskile.

Skulle vilja ha ett hamnhäng i kombination med centrum. 

Önskar att staden tog mer vara på Hamngatan m.m så att det 

finns fler möjligheter att träffas och äta vid vattnet förutom 

strandpromenaden.

Områden med sittplatser, tak och lite skydd.
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MÖTESPLATS I KOMMUNEN
Saknar du någon form av mötesplats där du och vänner/familj kan umgås utanför ditt hem?

12

27

41

18

25

23

18

35

18

19

21

17

16

28

18

20

27

27

17

25

88

73

59

82

75

77

82

65

82

81

79

83

84

72

82

80

73

73

83

75

Gift/sambo utan hemmavarande…
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Singel med hemmavarande barn

Singel utan hemmavarande barn

Hyresrätt
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65+
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25-29 år
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MÖTESPLATS I KOMMUNEN
Saknar du någon form av mötesplats där du och vänner/familj kan umgås utanför ditt hem?
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6.

NÖJDHET
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NÖJDHET
Hur nöjd är du med Uddevalla kommun som helhet?

Bas: 500 ip

13%

38%36%

10%

3%

5. Mycket nöjd 4 3 2 1. Inte alls nöjd

51% av invånarna är mycket eller ganska nöjda 

med kommunen som helhet. 

13% är inte nöjda med kommunen. 

De yngsta (18-34 år) är mest nöjda och de mellan 

35-64 år är de som är minst nöjda. Är man född i 

Uddevalla är man mindre nöjd än om man är född i 

övriga Sverige eller utomlands. 

Ensamstående med hemmavarande barn är mindre 

nöjda än övriga grupper. 

Boende i Lane Ryr är de som är minst nöjda. Det 

finns inget område som utmärker sig som mest 

nöjda. 

De som har sin arbetsplats förlagd inom Uddevalla 

kommun är mer nöjda med kommunen som helhet 

än de som arbetar i en annan kommun.
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NÖJD MED UDDEVALLA KOMMUN

Väldigt nöjd, jag byggde ut här på huset och fick väldigt fin 

hjälp när jag åkte in till kommunen med dokumenten innan.

Uddevalla är bra över lag men jobbigt med kriminalitet.

Uddevalla Kommun har blivit trevligare pga att kommunen har 

satsat på att göra det trevligt för kommuninvånare.

Jag tycker om att fiska och åka båt och det kan man göra här.

Jag tycker framför allt att friluftslivet är fantastiskt. Hav, 

vandringsleder, mycket natur. Sen tycker jag också att de har 

gjort det vackert i stan.

Jag tycker att vi hade god hjälp av Uddevalla när min man som 

gått bort var sjuk, både sjukvården, hemtjänst och personlig 

assistans.

Jag har bott här hela livet så det är nog för att jag känner till 

det så bra som jag trivs, men det händer så mycket nu för 

tiden, som t ex mycket slagsmål och mordhot så man blir lite 

rädd för sina egna barns skull, man tänker hur det ska blir 

senare när de växer upp. Så var det inte när jag var liten. Men 

jag gillar att det är litet.

Väldigt roligt att man har parker och växter vilket är 

jätteroligt. Byggt om på torget.

Vi har ju närhet till mycket, naturen, sjön, bad och ändå en 

lagom stad att bo i. Sen har jag i och för sig inte bott någon 

annanstans. Även om jag kan tycka att det blivit mindre 

tryggt i Uddevalla centrum.

Vackert, bra läge. Man får inte vara arg på bestämmande folk 

heller utan de gör en del bra också. De får godkänt.

Vacker kommun med rikt kulturutbud men 

samhällsutvecklingen är inte helt bra.

Jag är nöjd med mig själv och mitt liv och då blir man nöjd 

med resten också tror jag. Alla har väl sina problem och en 

kommun kan inte göra alla till lags.

Jag är nöjd med livet i stort. Har det jag behöver här.

Jag har bott hela mitt liv i Uddevalla kommun. Uddevalla 

kommun växer och expanderar. Lagom stor kommun. 

Uddevalla kommun kan ha snabbare löneutveckling om man 

är anställd i kommunen, som jag är. Grannkommunerna 

betalar bättre löner.
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MISSNÖJD MED UDDEVALLA KOMMUN

Väldigt dåligt i vissa delar. Man kanske upplever att de drar ut 

på saker och ting alldeles för långt, t ex det här med 

ridsporten, det har varit bedrövligt i alla år. Det är oftast tjejer 

som rider. Jag har en dotter som har ridit och har sett det på 

nära håll. Politikerna borde lyssnar mer på sina invånare.

Ser aldrig att kommunen gör något här ute annat än att hämta 

soporna. Mer fokus på centrum. Ta detta med 

parkeringsplatser, jag åker ju aldrig in i centrum på grund av 

parkeringsplatserna. De ändrar det stup i kvarten så nu kan 

man t ex bara betala med telefon.

Har råkat ut för tråkigheter, problem med avlopp från 

kommunen.

Kommunledningen har slarvat bort skattepengar för planering 

av badhus.

Man kan inte komma åt politikerna. Har sökt tjejen som har 

hand om arrenden hela vintern och det går inte. Tycker det 

mesta är dåligt.

Narkotika, mord, och oroligheter med en del laglöshet.

Vill inte flytta men det finns mycket kommunen skulle kunna 

göra och fixa. Det finns mycket nepotism och satsar på fel 

saker som skola och planering. Mycket slöseri på 

skattepengar med skolan de försökte bygga.

Tråkigt centrum och otryggt.

Trygghet. Att det finns lite toaletter utomhus. Papperskorgar, 

bättre belysning. Att politiken är lite bättre uppstyrt, kaoset 

med badhuset.

Jag vågar inte gå till centrum efter 18.00 t ex. För mycket 

skumma och kriminella där då.

Jag känner inte mig välkommen i Uddevalla tätort när jag är 

där.

För mycket som dras i långbänk i kommunen.

Det finns mycket som kommunen kan arbeta med i 

stadskärnan. Området vid Bäverån. Diskussioner om badhuset 

som pågått i 20 år.

De sköter det allmänt dåligt. Det är så mycket att det går inte 

att ta upp här.
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NÖJDHET
Hur nöjd är du med Uddevalla kommun som helhet?
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5. Mycket nöjd 4 3 2 1. Inte alls nöjd
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NÖJDHET
Hur nöjd är du med Uddevalla kommun som helhet?
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Handläggare 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021, 27 maj 

Sammanfattning 

Informationer som ges är: 
 Utanförskapsindex och statistik segregation 
 Uppföljning KS mått arbetsinsatser och ekonomiskt bistånd 

 
Utanförskapsindex och statistik segregation 

Utanförskapet och segregationen har ökat i Uddevalla kommun.  
Utanförskapsindex mäter faktorerna; andel förvärvsarbetande alla 20–64 år, andel 
förvärvsarbetande kvinnor 20–64 år, andel med minst gymnasieutbildning 20–64 år, 
samt andel deltagande i valet till kommunfullmäktige. 
Dessa fyra mått slås ihop och delas sedan med fyra = Index 
Årets resultat på 62,1 % är ett sammanslaget mått från de tre områden som utmärker sig 
stort mot kommunsnittet (Dalaberg 62,1 %, Hovhult 62,8 %, Tureborg 61,5 %). 
Kommunsnittet är 82 %. 
 
Redovisningen i bilagd PDF fil, belyser resultatet dels från de sista nio åren (2010–
2019), dels det sista året (2018–2019). 
År 2010 var skillnaden mellan kommunsnittet och resultatet i våra tre områden 17,2 %-
enheter och 2019 har skillnaden ökat till 19,9 %-enheter. Resultatet i kommunen som 
helhet har förbättrats, medan resultatet i våra tre områden har försämrats. 
Det är ett av de tre områdena som har en positiv utveckling och det är Dalaberg. Andel 
förvärvsarbetande har ökat både bland kvinnor och män (störst bland män) och 
utbildningsbakgrunden har förbättrats. Det är framför allt personer med utländsk 
bakgrund som arbetar i högre utsträckning.  
Ett område har en större negativ utveckling och det är Tureborg. Störts anledningen till 
detta tros vara att det flyttat in många nyanlända under kort tid, som ännu inte hunnit 
etablera sig.   
 
Uppföljning KS mått arbetsinsatser och ekonomiskt bistånd, läs under rubrik 
”Ärendebeskrivning”. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Utanförskapsindex 2012–2021 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 
 
att notera informationen till protokollet 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Följande mått finns i VUV-IT att följa upp. Statistik från de två första måtten hämtas 
från Kolada (en databas med nyckeltal för kommuner och regioner). Senaste statistiken 
är från 2019. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(4) 

2021-05-06 Dnr KS 2021/00026 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Mått från kommunens system Accorda: 
 

 
. 

 

 

 
 
T1 2021 
5 av 62 
 
Hela 2020 
73 av 293 
 
T1 2020 
23 av 93 
 
Hela 2019 
139 av 459 
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Utanförskapsindex 2012-2021
Statistiken släpar efter två år, så statistiken gäller för åren 

2010-2019

Annette Jonasson, utvecklare
0522-69 60 49
annette.jonasson@uddevalla.se

mailto:annette.nyman@uddevalla.se


Ett utanförskapsområde kännetecknas av:  

• Låg andel förvärvsarbetande (speciellt bland kvinnor)

• Låga inkomster

• Låga skolresultat

• Låg utbildningsbakgrund

• Lågt valdeltagande

samt:

• Stor ohälsa (speciellt bland kvinnor)

• Många med utländsk bakgrund i området

• Många hyresbostäder i området



Utanförskapsindex mäter fyra av dessa 

faktorer på områdesnivå    (NYKO4)

1. Andel förvärvsarbetande alla 20-64 år

2. Andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år

3. Andelen 20-64 år som har en utbildningsbakgrund som är 

minst gymnasieutbildning

4. Andelen valdeltagande till kommunfullmäktige

1 + 2 + 3 + 4 = Summa/4= Index

Tre områden skiljer ut sig stort mot kommunsnittet och det är 

Dalaberg, Hovhult och Tureborg



Utanförskapsindex 2012-2021
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Dalaberg Hovhult Tureborg Kommunsnitt

Resultat 2021 = 62,1

Index:          62,7           63,1          63,2           61,7           61,2          61,4            61,7           62,4 62,4          62,1

Statistik från:     2010             2011              2012              2013              2014             2015               2016              2017              2018            2019

82,0

62,8 (Hovhult)

62,1 (Dalaberg)

61,5 (Tureborg)

79,9

64,4
62,9
60,8

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg: + 2,1 % + 1,1 %
Hovhult:  + 0,2 % - 0,8 %
Tureborg: - 4,5 % - 1,8 %
Kommunen:  + 2,6 % - 0,1 %

Källa: SCB
(62,8 + 62,1 + 61,5 = 186,4 /3 = 62,1)



Utanförskapsindex 2012-2021 (statistik från 2010-2019) 

Dalaberg + Hovhult + Tureborg = ett mått
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Tre områden Kommunen

17,2 %-enheter skillnad
19,9 %-enheter
skillnad

62,7 %                                                                                                                       62,1 %

79,9 %                                                                                                                       82,0 %

(2010)                                                                                                                       (2019)

Källa: SCB

Utanförskapet och segregationen har ökat och skillnaden 
mellan kommunsnittet och våra tre områden har växt ytterligare



Andel förvärvsarbetande 20-64 år 
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Statistik från : 2010            2011               2012              2013               2014              2015              2016             2017              2018             2019        

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg: + 9,8 % + 1,5 %
Hovhult:  + 3,7 % - 1,3 %
Tureborg: - 5,4 % - 2,8 %
Kommunen:  + 3,1 %         - 0,4 % Källa: SCB



Andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år
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54,7 (Dalaberg)
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75,9
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Statistik från:  2010              2011              2012              2013               2014              2015              2016            2017              2018               2019

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg: + 0,6 % + 3,6 %
Hovhult:  - 4,4 % - 1,3 %
Tureborg: - 12,0% - 4,3 %
Kommunen:  + 3,2 %        + 2,4 % Källa: SCB



Andel 20-64 år med en utbildningsbakgrund som är 

minst gymnasieutbildning
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Statistik från: 2010              2011              2012               2013              2014              2015               2016           2017              2018              2019

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg: + 0,3 % + 0,3 %
Hovhult:  - 1,6 % - 0,7 %
Tureborg: - 7,4 % - 0,8 %
Kommunen:   + 1,1 %         - 0,1 % Källa: SCB



Andel deltagande i kommunvalet av de 

valberättigade 
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82,12    83,76    84,76 %

67,73     67,35    67,14 %                     69,21    65,78     70,30 %                   65,48      69,69     69,31 %



ÖVRIG STATISTIK 



Andel förvärvsarbetande män 20-64 år
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64,1 (Dalaberg)

60,9 (Tureborg)
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Statistik från:   2010               2011              2012              2013              2014              2015              2016            2017              2018              2019

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg: + 18,3 % + 1,5 %
Hovhult:  + 11,5 % - 1,4 %
Tureborg: - 1,5 % - 1,9 %
Kommunen:      + 3,1 % - 1,0 % Källa: SCB



Andel förvärvsarbetande kvinnor och män 20-64 år 
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Statistik från:    2010              2011             2012               2013               2014              2015              2016            2017             2018              2019

Källa: SCB

+ 3,1 %
+ 3,2 %

+ 9,0 %

- 5,4 %

77,6
75,9

57,9
55,8

80,0
78,3

63,1

52,8

Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har minskat med 14 %
Skillnaden mellan kvinnorna i utanförskapsområdena och kommunsnittet kvinnor, har ökat med 27 %



Andel förvärvsarbetande utrikes född i stadsdelen 

20-64 år, 2012-2021 (statistik från 2010-2019)
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Dalaberg Hovhult Tureborg Kommunen

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg:    + 21,7 %  + 2,8 %
Hovhult:      + 24,3 %  + 0,6 % 
Tureborg:      + 2,7 % - 0,2 %
Kommunen + 11,3 % + 2,0 % Källa: SCB

61,4

55,5 (Dalaberg)

51,1 (Hovhult)

48,6 (Tureborg)

55,3
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45,6

41,1

Statistik från:   2010              2011              2012              2013             2014              2015             2016               2017             2018              2019



Andel förvärvsarbetande svensk född i stadsdelen 

20-64 år, 2012-2021 (samma år som redovisas i Utanförskapsindex gällande statistik 2010-2021)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dalaberg Hovhult Tureborg Kommunen

Förändring 2012-2021: (år 2010-2019)       2020-2021: (år 2018-2019)
Dalaberg:    + 7,2 %  +- 0 %
Hovhult:       + 5,3 %  - 2,4 % 
Tureborg:    + 4,5 % - 2,7 %
Kommunen: + 4,7 % - 0,6 % Källa: SCB
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74,0 (Hovhult)

68,5 (Dalaberg)
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Statistik från:   2010               2011              2012             2013              2014              2015              2016             2017              2018             2019



Befolkningsökning 2010-2020

➢ Uddevalla kommun har ökat med 4 919 invånare de sista 10 

åren (från 51 868 till 56 787)

➢ Personer med utländsk bakgrund har ökat med 5 278 personer 

under samma period (från 7 792 till 13 070)

➢ Över 90 % av alla med utländsk bakgrund som bor i något av 

våra mest invandrartäta områden (Dalaberg, Hovhult, 

Tureborg) har ett ursprung från länder utanför Norden och EU



Befolkningsförändring 2010-2020
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Källa: SCB

Kommunens 10 befolkningsrikaste stadsdelar 2020-12-31:
Ljungskile (4 110) 
Centrala staden (2 890) 
Dalaberg (2 789) 
Herrestad (2 661) 
Herrestad glesbygd (2 484) 
Hovhult (2 361)
Ammenäs (2 041) 
Söder (2 003) 
Bohusgården-Sommarhemmet (1 970) 
Tureborg (1 952)



Befolkningsförändring enbart utländsk bakgrund 2010-2020
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Källa: SCB

Kommunens 10 befolkningsrikaste stadsdelar med utländsk bakgrund 2020-12-31:
Dalaberg (1 904) 68,3 % av befolkningen i stadsdelen
Hovhult (1 453) 61,5 %
Tureborg (1 327) 68,0 %
Centrala staden (768) 26,6 %
Skogslyckan (713) 41,7 %
Unneröd(549) 33,3 %
Ljungskile(425) 10,3 %
Helenedal (419) 31,5 %
Bleket (417) 25,2 %
Skansberget (400) 30,3 % 



Befolkning Dalaberg och Hovhult 2006-2020  
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46 %                                                                                                 68,3 % 
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Källa: SCB

(1 453)

(1 904)

Vanligaste ursprung utländsk bakgrund: Vanligaste ursprung utländsk bakgrund:
Syrien, Somalia, Jugoslavien, Irak, Libanon                                   Syrien, Somalia, Irak, Jugoslavien, Libanon 

2 789 2 361



Befolkning Tureborg och Skogslyckan år 2006, samt 2010-2020  
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Vanligaste ursprung utländsk bakgrund: Vanligaste ursprung utländsk bakgrund:
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Befolkning Unneröd och Centrala staden år 2006, samt 2010-2019  
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Vanligaste ursprung utländsk bakgrund: Vanligaste ursprung utländsk bakgrund:
Syrien, Irak, Jugoslavien, Finland, Somalia Syrien, Jugoslavien, Libanon, Irak, Finland/Norge
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Handläggare 

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

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021, 27 maj 

Sammanfattning 

Två övriga informationer är anmälda till mötet den 27 maj: 
- Vuxenutbildningens resultat T3 2020 
- Översikt IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 
 
Vuxenutbildningens resultat T3 2020 

Måluppfyllelsen som var något lägre än vanligt under T2, har gått upp till normala 
nivåer under T3. Distansundervisningen har präglat hela verksamheten under perioden. 
Elever och lärare har fått ökad digital kompetens, men för många elever innebär 
distansundervisningen också bristande motivation och studiero. Distansundervisningen 
medför utmaningar framför allt när det gäller elever med kort tidigare utbildning och 
begränsad studievana. För elever inom yrkeshögskolan ses i stort sett inga konsekvenser 
alls.  
 
Enligt undersökning om trygghet och studiero under 2020 är studieron hög (90%), men 
lärare upplever stundvis bristande studiero och arbetsmiljö för eleverna under 
distansundervisning. Det arbetsplatsförlagda lärandet har övergripande fungerat bra 
trots pandemin. Endast två branscher har helt stoppat APL, betong och buss. 
Huvudmåttet, andel elever till arbete och vidare studier efter studier på gymnasial nivå, 
visar mycket höga resultat. Under T3 gick 98% av eleverna som studerat på gymnasial 
nivå vidare till arbete eller studier. 
 
Översikt IOP 

Pågående IOP, samt inkomna initiativ, se under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  
 
att notera informationen till protokollet 
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Ärendebeskrivning 

Översikt IOP 
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Idéburen part  Nämnd 
Mål Tidsperiod 

Ekonomisk 
ersättning/år 

 Föreningen 
Saronhuset i 
Uddevalla   

Socialnämnden  Saronhuset: Stödja 
människor i utsatt 
situation att söka 
gemenskap på 
Saronhuset,. Minska 
antalet personer som 
brukar alkohol på offentlig 
plats. Ge stöd till personer 
som vill bort från 
missbruk.  
Noras akutboende: att 
erbjuda människor som 
lever i akut eller kronisk 
hemlöshet en tillfällig 
plats att övernatta på. 

2016-05-19 –  
2024-04-30 

1 707 954 kr * 

 

Överenskommelse 
om 
ensamkommande 
som fyller 18 år, 
Agapes vänner, 
Ljungskiles 
folkhögskola, 
Svenska Kyrkan, 
Rädda Barnen 

 Hållbar integration genom 

att låta asylsökande bo 

kvar i kommunen istället 

för att flyttas till 

migrationsverkets 

anläggningsboenden /  

samt att skapa 

förutsättningar för hållbar 

försörjning och varaktig 

integration på 

arbetsmarknaden för unga 

tredjelandsmedborgare 

(TLM) 15-24 år 
2021-01-01 – 
2022-12-31 

800 tkr, 

totalt*  

Fördelning: 

480/320 

IFK Uddevalla  Kultur och fritid Ge IFK Uddevalla 
förutsättningar att bedriva 
fortsatt arbete i 
Uddevallas norra 
stadsdelar, utveckla 
kunskap hos idrottande 
barns familjer om ideell 
föreningsverksamhet, 
komplettera kommunens 
uppdrag och insatser inom 
demokrati, folkhälsa och 
inkludering 

2019-09-01 –  
2021-09-01 Utbetalt  

Mötesplats Soffan  Socialnämnden  Aktivitetcenter för bättre 
folkhälsa genom social 

2019-09-04 –  
2021-12-31   
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gemenskap. Skapa 
trygghet och trivsel i 
närområdet i Ljungskile.  

E-sporthall Kultur och Fritid Mötesplats för unga inom 
E-sport. Skapa möten 
mellan målgrupper, 
inspirera till en hälsosam 
livsstil och erbjuda 
gemenskap, öka 
deltagande i 
förebingsverksamhet, 
öppen 
ungdomsverksamhet. 

2021-01-01- 
2022-12-31 250 000  

Frivilligcentrum  Socialnämnden  Att genom en meningsfull 
gemenskap motverka 
utsatthet och ohälsa på 
grund av ensamhet hos 
invånare i Uddevalla 
kommun. 

2021-01-01 
–  
2021-12-31 200 000 

Synskadadades 
riksförbund 
Uddevalla 

Socialnämnden  Att ge invånare med syn- 
och hörselnedsättning 
stöd och träning för att 
kunna leva ett 
självständigt liv i hemmet, 
närmiljön och samhället. 

2021-04-01 – 
2023-03-31 

200 000 

Café Svea Socialnämnden, 
Kommunlednings-
kontoret 

Att vara en träffpunkt, där 
människor får möjlighet 
att växa, mötas och känna 
gemenskap. Servicevärd/ 
aktivitetssamordnare och 
arbetsträningsplatser.  

2021-02-01  
- 
2022-05-30. 

300 000*** 

   2021-02-02   

     

     

* år för 2021. Ersättningen indexregleras därefter årligen enligt KPI. Basmånad är KPI oktober 

2020 (336,97). 

** Medlen kommer ursprungligen från de tillfälliga statsbidrag som kommunen erhållit för 

insatser för ensamkommande som fyller 18 år. 

*** Överenskommelsen är ännu inte påskriven  

 

Initiativ till kommunen om samverkan genom IOP maj 2021 

Detta är en sammanställning av initiativ som inkommit till kommunen och som kommunens 

arbetsgrupp- och styrgrupp för ÖK Idé utreder och arbetar vidare med just nu. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-24 att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour. 

efter förslag om avslag från Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23. Stampede idrottsförening – 

gymnastik, är en förening i Göteborg som har träning i Parkour och free running. Stampede har 

verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas ekonomiskt och kunna boka 

lokaler i kommunen. 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

 
 

Idéburen part  Syfte 
Ekonomisk 
ersättning/år 

ev 
tidsperiod Handläggs av: 

IK Svane 
Fokusera på flickors idrott och 
rörelse, i utanförskapsområde.  150 000 3 år 

Kultur och 
fritidsförvaltningen 
och ÖK Idé styrgrupp  

Uddevalla Open 
Parasport 

Samverkan för att utveckla 
parasporten i Uddevalla   

ÖK Idé styrgrupp, 
+arbetsgrupp 

Mobil 
Kulturverkstad, ABF 
i Fyrbodal 

Att unga ungdomar i åldern 10-
15 år boendes i Tureborg , 
Dalaberg, Hovhult, Lane, 
Herrestad, Ljungskile och 
Bokenäs med närområden ska 
ges förutsättningar att kunna ta 
del av och utöva kultur i flera 
olika former via ”Mobil  
Kulturverkstad i samverkan” 
 Kring 680 tkr  3 år ÖK Idé arbetsgrupp 

Uddevalla Golfklubb  

Genom fysisk aktivitet skapa 
förutsättningar för äldre och 
personer med funktionshinder 
att få bättre livskvalitet och 
fysisk status.   1,5 år  

Första kontakt tas via 
AMA 
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Handläggare 

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

 

Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 

Sammanfattning 

En organiserad samverkan för områdena i norra Uddevalla har funnits sedan i slutet av 
80-talet. Flera projekt har bedrivits i området, speciellt under 90-talet. Det var både 
sysselsättningsprojekt och trygghetsskapande projekt. Under åren 1997–1999, hjälpte 
två konsulter till med att organisera upp utvecklingsarbetet för de norra stadsdelarna 
Dalaberg/Hovhult. Konsulterna var avlönade från ”Rådet för Arbetslivsforskning” 
(Bengt Söderström och Karin Rebelius”). Målet för utvecklingsarbetet sattes till: De 
boende skall känna sig trygga och vara delaktiga i sitt bostadsområde, minska 
omflyttningen, bidra till att områdets rykte förbättras, främja arbete/sysselsättning, 
samverkan. 
En central samordningsgrupp bildades 1999 – ”Övernavet”, som bestod av 
nämndordförande och förvaltningschefer (senare även kommunalråd). Denna grupp 
skulle stötta samverkansgruppen Navet, genom att hjälpa till med finansiering, lösa 
samordningsproblem och på andra sätt se till att olika förslag kunde genomföras snabbt. 
 
Mötesplats Dalaberg skapades utifrån ett initiativ från samverkansgruppen Navet. 
Behovet av en gemensam mötesplats lyftes därför med Övernavet. Övernavet stödde 
förslaget och en arbetsgrupp från Navet startade det förberedande arbetet. Övernavet tog 
löpande beslut kring utformningen av mötesplatsen (lokal, bemanning, finansiering 
o.s.v.) Slutligt beslut om finansiering av lokalerna togs på mötet den 18 augusti 2008. 
Invigning av mötesplatsen 2009-03-05. 
 
För att klara bemanningen av mötesplatsen så tillfrågades kommunledningskontoret om 
det fanns EU-medel att söka. En områdesutvecklare kunde därför 2009 anställas (50 % 
samordnare Navet med befintlig samfinansiering + 50 % projektledare med 
projektmedel ESF). Projekt ”Mötesplats Dalaberg – från utanförskap till 
anställningsbarhet” pågick under perioden 2009-05-04 – 2012-05-04. Kultur och 
fritidsnämnden, som sedan 2005 ansvarade för samverkansgruppen Navet, ansvarade nu 
även för samordningen av mötesplats Dalaberg. En samfinansieringsmodell, likt den 
som använts för att finansiera samordnaren för Navet sedan 2005, finansierade nu även 
mötesplatsen. BUN och SN 40 % vardera och KFN och SBN (dåvarande TN) 10 % 
vardera. 
 
Bemanningen skulle kompletteras av övriga förvaltningar genom att ”flytta resurser”. 
Detta fungerade aldrig. Mötesplatsen bemannades även inledningsvis av 
studieförbundet Vuxenskolan och diakon från Svenska kyrkan. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2021-05-11 Dnr KS 2021/00311 

  

 

 

 

År 2015 samfinansierade kultur och fritid och kommunledningskontoret en extern 
utvärderare av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg. Utvärderingen visade bland 
annat en bred enighet i att samordningsansvaret förordades att flyttas från kultur och 
fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen övertog samordningsansvaret 
för mötesplatserna 1 maj 2016.  
Den budget som överfördes från kultur och fritid räcker inte för det absoluta minimum 
av bemanning som behövs. Kommunstyrelsens skjuter därför till i budget 2021, nästan 
dubbelt så stor andelen som BUN och SN lägger.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11 
PDF Mötesplats Dalaberg 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 
 
att notera informationen till protokollet 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Från utvärderingen som gjordes år 2015 kan vi även ta del av några av utredarens 
förslag att tänka på inför ett eventuellt omtag: 

o En behovs-och målanalys behövs, kopplat till den egna nämndens uppdrag. 
o Ringa in målgrupper och tematiska mål tex. Attityder, Trygghet, Hälsa, 

Försörjning. 
o Klargör gränssnittet mötesplatser – medborgarkontor. 
o En organisationsbeskrivning med rutiner för dokumentation, 
o återkoppling/kommunikation och samordning bör tas fram.  
o Förstärk samverkansgruppers koppling till mötesplatserna. 

 
o Inför ett omtag bör tre fasta tjänster inrättas på vardera mötesplatsen (tjänster 

med olika inriktningar), som en grundbemanning. Det skapar trygghet och 
kontinuitet för mötesplatsernas fortlevnad och utveckling. Därtill bör respektive 
förvaltning se på naturliga kopplingar; fältsekreterare, socialsekreterare, 
yrkesvägledare, drogsamordnare, medborgarkontorets personal med flera. 

 
Idag finansieras 1,4 % tjänst på mötesplats Dalaberg, som alla är anställda på 
kommunledningskontoret (arbetsmarknadsavdelningen). Dessa är uppdelade på flera 
personer som har ansvar för olika funktioner (arbete, vägledning, samverkan). Inga 
övriga funktioner bemannar. 
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Budget för 2021: 
Samfinasieringsmodellen:   Budgeterade kostnader 2021 ca: 
BUN    40 %      269 300   Driftkostnader     300 000 kr    
SN       40 %      269 300                                                (hyra 0,2 mkr, övr. 0,1 mkr) 
KFN    10 %       67 700                        Löner 1,4 tjänst   800 000 kr 
SBN    10 %       67 700                       Totalt:               1 100 000 kr 
Totalt:               674 400 kr 
 
Återstående del kommunbidrag från KS ca 430 000 kr = ca 1,1 mkr 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 
 



Mötesplats 

Dalaberg

Vägen dit

Annette Jonasson, utvecklare
Kommunledningskontoret, 
Arbetsmarknadsavdelningen
Maj 2021



Vägen dit

• Initiativ av ”Navet”         (samverkansgrupp i norra Uddevalla)

• Behovet av en gemensam mötesplats lyftes med ”Övernavet” 

• Övernavet stödde förslaget och en arbetsgrupp från Navet 

startade det förberedande arbetet

• Övernavet tog löpande beslut kring utformningen av 

mötesplatsen (lokal, bemanning, finansiering o.s.v.)

• Slutligt beslut om finansiering av lokalerna togs på mötet den 

18 augusti 2008.

• Invigning av mötesplatsen 2009-03-05



Utvecklingsarbete i norra stadsdelarna 

• Flera olika projekt bedrevs i norra stadsdelarna under 90-talet

– 1995 Projekt Folkrace 

– 1996 Chess-projektet

– 1996-1998 EU projekt ”Vårt Dalaberg”

– 1997- 1999 Utvecklingsarbete för stadsdelen Dalaberg/Hovhult (Bengt 

Söderström och Karin Rebelius från ”Rådet för Arbetslivsforskning”)

– 1998 Kvinnoprojekt på Dalaberg

– 1999 Sysselsättningsskapande åtgärder på Dalaberg ”Vi lär av varandra”

• 1997- 1999 Utvecklingsarbete för stadsdelen Dalaberg/Hovhult.      
Mål: De boende skall känna sig trygga och vara delaktiga i sitt bostadsområde, minska 
omflyttningen, bidra till att områdets rykte förbättras, främja arbete/sysselsättning, 
samverkan.

– En central samordningsgrupp bildades 1999 – ”Övernavet”, som bestod 

av nämndordförande och förvaltningschefer (senare även kommunalråd). 

Denna grupp skulle stötta Navet genom att hjälpa till med finansiering, 

lösa samordningsproblem och på andra sätt se till att olika förslag kunde 

genomföras snabbt (Övernavet var verksamt under ca 10-15 år).

– Flera andra insatser startades under dessa två år, så som;            

Internationella kvinnonätverket, Gränsgångare och Föreningsalliansen 

NUF (norra Uddevallas föreningsallians).



Navet 

• Fick sitt namn ”Navet” år 1996 (som ett nav, eller som en spindel i nätet). 

Samverkan hade då funnits sedan 1988 under namnet 

”Dalabergsgruppen” (en annan grupp i området var ”Gruppen Gruppen”, 

som var en föregångare till ”Barn i riskzonen”).

• Det starka med Navet var att verksamheten skedde med ett s.k. 

”underifrånperspektiv”. Man utgick från de boendes behov. Navets 

representanter hade alla anknytning till området. 

• Många är övertygade om att den långa tid av samverkan i området, 

har lett till att området ändå varit ganska ”stabilt” om vi jämför med 

andra liknande stadsdelar i vårt närområde.

• Övernavet beslutade att samfinansiera en 50 % 

samordnare/ordförande för Navet år 2005 (Annette)

En samfinansieringsmodell skapades där de stora nämnderna BUN och SN    

betalar 40 % var och där TN och KFN betalar 10 %.

(Samtidigt gick samordningsansvaret för Navet över från                                   

barn och utbildning till kultur och fritid)



Tillbaka till mötesplatsen

Beslut som fattades av Övernavet förankrades sedan vid behov i 

respektive nämnd av ordförande och förvaltningschef.

På mötet den 18 augusti 2008 beslöt Övernavet:

– att  tekniska kontoret lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden för 

beslut om ombyggnad av centrumhuset på Dalaberg enligt 

projektplanen. Kostnaden är beräknad till 1 500 tkr (1 300 tkr för 

ombyggnad + 200 tkr för inventarier)

– att godta driftkostnaderna 245 tkr/år (hyra, inventarier), som betalas enligt 

fördelningsmodellen, se nedan

– att tekniska kontoret upprättar hyreskontrakt med kultur och fritid för de  

lokaler, som tillhör mötesplatsen. Kultur och fritid debiterar sedan de tre  

övriga förvaltningarna enligt tidigare fördelningsmodell (socialtjänsten 

och  barn och utbildning 40 % vardera samt kultur och fritid och tekniska  

kontoret 10 % vardera)



Personal och budget

• Övernavet beslutade att använda befintlig personal till bemanning av 

mötesplatsen och schemalägga dessa (detta fungerade aldrig)

• Kommunledningskontoret fick i uppdrag att se om det fanns EU medel att söka. 
(ESF projektet ”Mötesplats Dalaberg – från utanförskap till anställningsbarhet” pågick under 
perioden 2009-05-04 – 2012-05-04)

• En heltids områdesutvecklare kunde anställas år 2009 (50 % samordnare Navet med 

befintlig samfinansiering + 50 % projektledare med projektmedel ESF).

• Samordningsansvaret för mötesplatserna flyttades från KFN till KS den 1 maj 2016, 

delvis utifrån resultat från en utvärdering gjord av extern aktör 2015. 

• 2021 – Budget lagd på ca 1,1 mkr, med finansiering från övriga förvaltningar 674 

400 + kommunbidrag KS ca 430 000 kr. (Driften sköts med hjälp av arbetslösa i åtgärd, 

denna kostnad är inte medräknad)

Samfinasieringsmodellen: Budgeterade kostnader 2021 ca:

BUN   40 % 269 300 Driftkostnader 300 000 kr (hyra 0,2 mkr, övr. 0,1 mkr)

SN     40 % 269 300 Löner 1,4 tjänst 800 000 kr

KFN   10 % 67 700 Totalt:                        1 100 000 kr

SBN   10 % 67 700

Totalt:           674 400 kr

Återstående del kommunbidrag från KS ca 430 000 kr = ca 1,1 mkr



Utvärdering av extern utförare 2015-03-05
Mötesplatserna Dalaberg och Tureborg – Utredning av framtida                       

behov , organisatorisk tillhörighet, personalförsörjning och finansiering

Några synpunkter:
KS: Mötesplatserna är tvärsektoriella verktyg, som involverar flera verksamheter och                          
nämnder. 

SN: Anser att samordningen bör ligga på KS. Efterfrågar en central styrgrupp för                      
mötesplatserna. Kanske Hälsopolitiska rådet eller Demokratiberedningen? 

BUN: Samordningen borde ligga på KS. Underlättar även förhållandet till Medborgarkontoret.

KFN: (Dåvarande samordnande ansvar). Öppen för en mer central placering kopplat till Medborgarkontoret.

Uddevallahem: Förespråkar en samordning från KS, där också arbetsmarknadsavdelningen finns, vilket 
skulle vara en naturlig koppling till mötesplatserna.

Några av utredarens förslag att tänka på inför ett eventuellt omtag:
- En behovs-och målanalys behövs, kopplat till den egna nämndens uppdrag.
- Ringa in målgrupper och tematiska mål tex. Attityder, Trygghet, Hälsa, Försörjning.
- Klargör gränssnittet mötesplatser – medborgarkontor.
- En organisationsbeskrivning med rutiner för dokumentation, återkoppling/kommunikation och samordning 

bör tas fram.
- Förstärk samverkansgruppers koppling till mötesplatserna.

- Inför ett omtag bör tre fasta tjänster inrättas på vardera mötesplats (tjänster med olika inriktningar), som 
en grundbemanning. Det skapar trygghet och kontinuitet för mötesplatsernas fortlevnad och utveckling. 
Därtill bör respektive förvaltning se på naturliga kopplingar; fältsekreterare, socialsekreterare, 
yrkesvägledare, drogsamordnare, medborgarkontorets personal m.fl.



Följande två bilder är text hämtad från olika källor som 

beskriver definitionen av en mötesplats 

Vad är en mötesplats?

En mötesplats är en fysisk, temporal, virtuell eller korporativ arena för 

värdeskapande möten och interaktion mellan individer och agenter. En 

fysisk mötesplats bör vara öppen för alla, lättillgänglig geografiskt och 

funktionsmässigt, trevlig, inbjudande, frivillig att besöka och billig eller 

gratis att vistas på. En vidare men samtidigt spetsigare definition är 

”strukturer som ökar potentialen för värdeskapande interaktion och 

utbyte mellan agenter” (Att bygga mötesplatser).

Framgångsfaktorer för mötesplatser

En mötesplats behöver locka människor och undvika att stöta bort dem. 

Det som lockar; attrahenterna, är t ex trevlig miljö, upplevd trygghet, 

tillgång till mat, dryck och toalett, närhet till andra människor, bra pris 

samt goda aktivitetsmöjligheter. Det man möts kring kan t ex vara 

föreläsningar, konserter, studiecirklar, service, tidningar, en tv-skärm, 

trevlig personal, prata med sina vänner, en utställning etc. 



Sammanfattning – definition av mötesplats
Något som bör vara utmärkande för en mötesplats enligt källorna är:

1. Människor ska mötas och det ska förekomma interaktion och utbyte 

mellan dem. 

2. Interaktionen bör medföra ökad livskvalitet för individen och öka den 

sociala sammanhållningen/ skapa värde för både individ och 

samhälle

3. Alla (eller alla i en viss ålder) ska vara välkomna

4. Den ska vara frivillig att besöka. Därför måste den också vara 

tilltalande att vara på

5. Det ska vara gratis eller billigt att vara här

6. Det ska vara lätt att ta sig dit, även utan bil, och mötesplatsen ska 

vara fysiskt tillgänglig

7. En mötesplats kan vara fysisk, men även temporal eller korporativ 

(sociala strukturer träffas som tex. nätverk, arbetsgrupper m.m.)



Öppet forum/Projektarenan 2008
(fyra träffar om integration i Uddevalla kommun under år 2008 med bred 

närvaro från politiker, förvaltningar, organisationer, myndigheter m.m.)

• Enligt ”Mötesplatsgruppen” genom arbetet med Öppet 

forum/Projektarenen 2008, så bör en mötesplats erbjuda möjligheter 

för möten mellan människor. Det är genom mötet mellan människor 

som integrationen sker. Mötesplatsen skall vara en plats där man kan 

få utöva olika kurser/studiecirklar, där man kan få hjälp med olika 

saker typ ”medborgarkontor”, samt få hjälp med kontakter till 

arbetslivet och studier. Viktigt är att hjärtat i lokalen är ett café som är 

den naturliga mötespunkten.

• Önskemål från samverkansgruppen Navet i norra Uddevalla var: en 

"neutral gemensam mötesplats”, som komplement till de naturliga 

mötesplatserna som finns i området (skola, fritidsgård, bibliotek, kyrka, 

föreningslokaler m.m.)
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