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§ 42   

Upprop samt val av justerare 

Upprop förrättas. Martin Pettersson (SD) utses att justera protokollet. 
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§ 43 Dnr KS 2019/00712  

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 

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).   
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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. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att anta övergripande Plan Välfärd 2030. 
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§ 44 Dnr KS 2021/00291  

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. 

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.  
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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 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 45 Dnr KS 2021/00026  

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets årshjul 2021 

Sammanfattning 

Informationer som ges är: 

1. Utanförskapsindex och statistik segregation 

2. 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 kommunstyrelsens mått arbetsinsatser och ekonomiskt bistånd finns i 

handlingarna till sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06. 

Utanförskapsindex 2012–2021. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 46 Dnr KS 2021/00025  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 
informationsärenden 2021 

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 redovisas i handlingarna till sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

  

att notera informationen till protokollet. 
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§ 47 Dnr KS 2021/00311  

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. 

  

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.  
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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. 

Yrkanden 

Stefan Skoglund (S): Utskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda en omstart av 

Mötesplats Dalaberg enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11. 

Utredningen ska vara klar senast 2021-12-21. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att utskottet 

antar yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att uppdra åt förvaltningen att utreda en omstart av Mötesplats Dalaberg enligt 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11.  

 

att utredningen ska vara klar senast 2021-12-21.   
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§ 48   

Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

Sammanfattning 

Ledamöterna hade i kallelsen uppmanats att förbereda ett diskussionsunderlag i 

anslutning till ärendet framtida organisation och samverkan, Mötesplats Dalaberg med 

utgångspunkt från nämndens perspektiv på mötesplatsen utifrån plan integration och 

dess strategiska ställningstaganden och nämnduppdrag. 

 

Ledamöterna för diskussion enligt ovan. 
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