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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Hedegärde kl. 09:00-15:00 onsdagen den 03 juni 2020  

 

Mot bakgrund av covid-19 tillåts deltagande på distans. Deltagande på distans 

ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda rum på 

stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under 

förutsättning att ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del 

av sammanträdet. 

 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta 

till kommunledningskontoret. 
  
Ordförande Christina Nilsson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020 
Dnr KS 2020/00047  

 

9.00-10.00 Utanförskapsindex 

10-10.20 Jobbcentrum 

 

10.20-10.30 paus för kaffe 

 

1030-11.00 SIV-gruppen 

 

11.00-11.30 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

3.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2020 (Studier enligt gymnasielagen) 
Dnr KS 2020/00046  

Kl 11:30-12:00 

 

Paus för lunch kl 12:00-13:00 
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Föredragningslista Föredragande 

4.  Uppväxling IOP-medel 
Information ges vid sammanträdet 

Kl 13:00-13:10 

 

5.  Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla Kommun och 

föreningen Frivillcentrum (handlingar skickas ut senare) 
Dnr KS 2020/00381  

Kl 13:10-13:20 

 

6.  Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap (handlingar 

skickas ut senare) 
Dnr KS 2020/00383  

13:20-13:30 

 

7.  Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

(handlingar skickas ut senare) 
Dnr KS 2020/00386  

13:30-13:50 

 

8.  Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00670  

Kl 13:50-14:20 

 

9.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 (handlingar skickas ut senare) 
Dnr KS 2019/00712  

 

14:20-14:30 paus för kaffe 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, juni 

Sammanfattning 

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

• Utanförskapsindex (utgick förra mötet för att i stället tas upp vid detta möte)   

• Jobbcentrum 

• Integrationsgruppen SIV 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Utanförskapsindex 

Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration sedan år 2008. 

Faktorerna som mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och valdeltagande, där 

samtliga mått strävar efter att nå en så hög andel som möjligt.  

Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanförskapsindex. Hela kommunens 

Utanförskapsindex har under dessa år legat runt 80 %. Vi har tre områden som skiljer 

sig stort mot kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och Tureborg, som alla ligger 

ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet.  

Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på med nya 

invånare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att även följa 

resultatet för kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre områden är oförändrat 

från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet är 82,1 %). 

 

Jobbcentrum 

Den aktörsgemensamma handläggning av långtidsarbetslösa som sker i Jobbcentrum, 

har varit igång som arbetssätt sedan februari 2018. Tyvärr meddelade 

arbetsförmedlingen i slutet av förra året, att de ej längre kan medverka som aktiv part i 

Jobbcentrum på grund av ansträngt personalläge. För att inte stanna upp 

samverkansmodellen, så har en ny intern struktur skapats. Deltagarna delas upp i tre 

grupper beroende på behov av insats: ”Nya och nära”, ”Mera och länge” och 

”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i försörjningsstöd och 

personer som anvisas från Arbetsförmedlingen.  

 

Integrationsgruppen SIV 

Den förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV (Samverkan, Integration, 

Verksamhet), har funnits sedan år 2011. Gruppen har haft ett möte hittills under år 

2020, som varit digitalt. Under det mötet gavs bland annat följande informationer: 

• Hälsokällan informerade om sitt deltagande i ett nationellt pilotprojekt mot 

hedersförtryck.  

• Uppdaterad information gavs om Plan Integration 2030. 
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• Genomgång av aktuella utlysningar för social hållbarhet 

• Information om önskat föräldraskapsstöd i form av ”Röda tråden” från BVC till 

gymnasieåldern 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Utskottet har beslutat att ämnet Hedersrelaterat våld och förtryck ska lyftas tre ggr/år. 

Vid detta möte i juni, berättar gymnasieskolans integrationspedagog om sitt arbete.  

I hennes arbete ingår att: 

- Coacha lärare i kulturella och religiösa frågeställningar 

- Jobba förebyggande med elever kring Integration  

- Arbeta med konflikthantering i klasser och individnivå  

- Fungera som stöd för lärare i kulturella krockar och även för elever 

- Jobbar för hela Uddevalla gymnasieskola, inte bara IM. 

Hon jobbar nära Elevhälsan. Elever visar stort förtroende för henne och har lättare att 

öppna sig i frågor som rör hemmet, samt kring frågor som de inte vågar ta upp med 

andra, som till exempel tvångsgifte, könsstympning och våld i hemmet. 

Med det förtroendet har hon kunnat förhindra tvångsgifte, vetat om när det är 

hedersfrågor samt jobbat förebyggande med deras föräldrar, som visat stort resultat.  

Det som ger henne förutsättningarna till att kunna påverka är att hon har språket och 

kulturen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Utanförskapsindex 

Uddevalla kommun har följt utanförskapet på områdesnivå Nyko 4, som ett mått på 

integration sedan år 2008 (statistik från år 2006, eftersom statistiken släpar efter två år). 

Faktorerna som mäts är andel förvärvsarbetande 20–64 år (alla + enbart kvinnor), 

utbildningsbakgrund 20–64 år (minst gymnasieutbildning) och valdeltagande (till 

kommunfullmäktige). Vi har tre områden som skiljer sig stort mot kommunsnittet och 

det är Dalaberg, Hovhult och Tureborg, som alla ligger ca 20 %-enheter lägre än 

kommunsnittet. 

Resultatet 2020 är oförändrat från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet 82,1). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det oförändrade resultatet mellan 2019 och 2020 

beror på att fler arbetar (ökningen enbart bland män), utbildningsbakgrunden har 

försämrats och fler har deltagit i valet till kommunfullmäktige.  

Andel förvärvsarbetande har ökat med ca 1 %-enhet till 58,7 i dessa tre områden. Det är 

bland männen ökningen ligger (+ 2 %-enheter), medan kvinnor redovisar en minskning 

med 1 %-enhet. Bryter man ner det ytterligare så är det kvinnorna på Dalaberg som står 

för minskningen (- 2 %-enheter till 52,8 %). Kommunsnittet förvärvsarbetande alla är 

oförändrat 79,5 (80,8 för män och 78,2 för kvinnor). 

Utbildningsbakgrunden (andelen som har minst en gymnasieutbildning) har minskat i 

samtliga tre områden och sammanlagt med 1 %-enhet till 68,8 (kommunsnitt 85,9). 

Valdeltagandet till kommunfullmäktige år 2018 ökade sammanlagt med 1,3 %-enheter 

till 68,9 (kommunsnittet 84,8). Det är Hovhult som står för ökningen (+ 4,5 %-enheter). 

 

Inkomst är inte med som en faktor i Utanförskapsindex, men vi väljer att redovisa 

Disponibel inkomst, eftersom det speglar ännu tydligare hur utanförskapet ser ut. 

Medianvärdet för Disponibel inkomst i Uddevalla är 260 388 kr år 2018 och för riket är 

det lite högre (263 900 kr). Ett sätt att mäta den ekonomiska utsattheten är att tittar på 

hur stor andel som lever på inkomster som understiger 60 % av medianvärdet i landet 

(60 % = 158 340 kr år 2018). I Uddevalla som helhet är det 15 %, men i våra 

utanförskapsområden så är det 43 %. Bryter man ner det ytterligare och tittar på 

områdesnivå nyko 5 (för att ringa in hyresrätterna), så är resultatet i stället 58 %.  

 

Jobbcentrum 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande 

långtidsarbetslösa som behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Deltagarna 

anvisas antingen från arbetsförmedlingen, där de långtidsarbetslösa ingår i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program, eller så kommer de anvisade från försörjningsstöd. 

Handläggningen av ärenden sker i Jobbcentrum, som är ett aktörsgemensamt arbetssätt 

sedan 5 februari 2018. 

Övervägande andel brukar anvisas från arbetsförmedlingen, men p.g.a. minskad 

delaktighet från arbetsförmedlingen, så har andelen från Af minskat drastiskt (från att 

utgöra 80 % av våra nyinskrivna till 21 % av de nyinskrivna, om man jämför första fyra 

månaderna 2019 med samma period 2020). Detta är ett stort bekymmer eftersom antalet 

långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen är fler nu 2020 än vad de var samma period 

2019 (+ 7 % till i snitt 1 264). Förutom att antalet nya inskrivna hos oss minskat med 24 

% under första tertialet (till 122), så har alltså beställaren ändrats. Vi har därför 

fokuserat på att få ut fler i sysselsättning från försörjningsstöd. Denna andel står nu för 

74 % av de nyinskrivna mot förra årets 15 %.  

Den 18 november 2019 meddelade arbetsförmedlingen i Uddevalla att de inte längre 

kan delta i Jobbcentrum, detta på grund inte hinner delta i av ansträngt personalläge där 

arbetsförmedlarna samverkan. För att inte stanna upp samverkansmodellen 

Jobbcentrum, så har en ny intern struktur skapats. Deltagarna behandlas och delas upp i 

tre grupper utifrån behov av insats: ”Nya och nära”, ”Mera och länge” och 

”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i försörjningsstöd och 
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personer som anvisas från Arbetsförmedlingen. ”Nya och nära” är för personer som står 

nära arbetsmarknaden och med korta insatser kan få ett arbete eller börja studera. ”Mera 

och länge” är för personer som behöver utökat stöd genom samverkan med flera parter, 

för att på sikt få ett arbete eller börja studera. ”Etableringen” är för personer som tillhör 

målgruppen som regleras av etableringsreformen. Arbetsgrupperna är nu i ett 

uppstartsskede. Både Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen är informerade om 

uppstarten och väntas ansluta till samverkan under våren/sommaren 2020. 

 

Resultat tertial 1: Av de som avslutat sin insats under första tertialet så har 27,8 % gått 

vidare till arbete eller studier (22 av 79). Förra årets resultat samma period var 29,3 % 

(53 av 181). 

 

SIV 

Den förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV, har funnits sedan år 2011. 

Gruppen har haft ett digitalt möte hittills detta år. Undergrupp till SIV är gruppen EG 

(Etableringsgruppen), som fokuserar på insatser till nyanlända. Rapportering från denna 

grupp gavs till utskottet i april. 

Förutom detta möte, så kan följande aktuell information ges: 

• Mötesplatserna Dalaberg och Tureborg hålls stängda sedan 19 mars, för att minimera 

risken av smittspridning av Coronaviruset. Arbetslaget som sköter driften på 

mötesplatserna arbetar i stället på Junogatan 2. Innan stängning så bedrevs 

samhällsvägledning, Jobbcafé, samt olika aktiviteter i samverkan med övriga aktörer. På 

grund av Corona är det nu enbart individuella och bokade besök som gäller både för 

samhällsvägledning och Jobbcafét.   

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2020, juni, studier enligt gymnasielagen 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningen har inkommit med ett underlag i vilket redogörs för nuläget för 19 

ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen och blir 20 år under året.  

 

Ungdomarna studerar nu på introduktionsprogram (IM). Ungdomarna bedöms ha små 

möjligheter att antas i ordinarie antagning till vuxenutbildningen, detta på grund av för 

låga kunskaper i svenska språket och aktuellt söktryck i förhållande till 

utbildningsplatser. Om ungdomarna antas till en utbildning är detta grund för att söka 

uppehållstillstånd under utbildningen med stöd av gymnasielagen.  

 

Vuxenutbildningen har utrett utbildningsmöjligheter för ungdomarna och framlagt ett 

alternativ som innebär att skapas uppdragsutbildningar, där förslagsvis 

kommunstyrelsen är uppdragsgivare och vuxenutbildningen utförare. Utbildningarna är 

valda utifrån vad som är möjligt att anordna och efter arbetsmarknadens behov. 

Uppdragsgivaren bestämmer bl.a. antagningskrav, t.ex. att de sökande ska omfattas av 

gymnasielagen. Insatsen är kostnadsberäknad till 1,3 mkr. 

 

Den föreslagna åtgärden ligger inte i kommunen ordinarie åtaganden och det finns inga 

särskilda statliga bidrag att söka. 

 

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på underskott. Det finns således inga 

medel att avsätta, utan kommunstyrelsen får i så fall begära utökad ramtilldelning av 

kommunfullmäktige. Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat 

om +10 mkr, vilket innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits 

om åtgärder för 9 mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i 

balans, dvs överskott.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27. 

Skrivelse från vuxenutbildningen 2020-05-19. 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
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Handläggare 

Verksamhetschef Ulf Larsson 

Telefon 0522-697521 
ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Vuxenutbildningen om gymnasielagen 

 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningen redogör för läget för 19 ungdomar som omfattas av gymnasielagen och 

blir 20 år under året. För att ungdomarna garanterat ska få en plats på yrkesutbildning behöver 

ett uppdrag ges till vuxenutbildningen. För 1 300 000 kr kommer vuxenutbildningen erbjuda 

utbildning till ungdomarna enligt förslag nedan. 

 

Introduktion 

Under 2018 kunde ungdomar, som hade fått avslag på sin asylansökan och som hade hunnit 

fylla 18 under väntetiden, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. I 

Uddevalla finns det 19 ungdomar som under 2020 blir 20 år. Dessa har sökt 

uppehållstillståndet en av möjliga två gånger. Individernas ansökan ska vara till någon av 

följande utbildningar: 

1. ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan,  

2. en annan motsvarande utbildning, vilket avser studier på gymnasial nivå vid 

kommunal vuxenutbildning (komvux), den särskilda utbildningen för vuxna 

(särvux) eller folkhögskola,  

3. en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på 

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i 

gymnasieskolan,  

4. en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen 

eller den särskilda utbildningen för vuxna, eller  

5. andra studier på introduktionsprogram än vad som avses i p. 3.  

 

 

Med anledning av deras ålder är punkt 1, 3 och 5 inte aktuella och därmed kvarstår 

alternativen kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och folkhögskola. Efter 

att studierna enligt den individuella studieplanen är klara, måste individen få ett fast jobb 

inom sex månader. Om inte, kommer denne att utvisas. Därför ses punkt 4 , yrkesutbildning 
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inom den kommunala vuxenutbildningen, som det alternativ som ger individerna störst chans 

till permanent uppehållstillstånd.    

 

 

Utbildningen 

Det har funnits oklarheter kring vilka utbildningar som är ”godkända” enligt 

Migrationsverket. I ett mail 19 maj 2020 skriver Migrationsverket:  
 

 

 

Hej, 

Tack för ditt mejl. 

Migrationsverket har inga egna regler för vad som kan räknas som en gymnasieutbildning.  

Migrationsverket kan inte svara på vilka modeller som fungerar eller inte för att klassas som en 

gymnasieutbildning/annan utbildning, det är en fråga för skolverket. 

  

  

Med vänlig hälsning Linus Gävert 

---------------------------------  

Migrationsverket  

Kontaktcenter Telefon  

0771 - 235 235  

 

 

Sveriges kommuner och regioner skriver i ett PM om gymnasielagen: ”Eftersom det är 

Migrationsverket som prövar frågor om uppehållstillstånd är det ytterst denna myndighet som 

avgör om en utbildning kan ligga till grund för förlängt uppehållstillstånd.” 

 

En sammanhållen yrkesutbildning, som det står under punkt 4, består enligt Skolverket av 

”yrkesutbildningar som är sammansatta av ett antal nationella yrkesämnen och kurser”. Det 

måste vara mer än en kurs, men några andra villkor om omfattning finns inte. Utbildningen 

ska bedrivas på heltid och kan kombineras med studier i sfi eller svenska som andraspråk. 

Individen får bara uppehållstillstånd för en utbildning, denne kan alltså inte byta utbildning 

under tiden. 

 

Sammanhållna yrkesutbildningar hos Uddevalla vuxenutbildning 

Sammanhållna yrkesutbildningar som startar hos Uddevalla vuxenutbildning i höst: 

 Betongarbetare industri med yrkessvenska 

 Fastighetsskötsel med yrkessvenska 

 Mekaniker 

 Rengöringsservice med yrkessvenska  

 Restaurang & storkök basutbildning 

 Servicepersonal förskolan med yrkessvenska 
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 Servicepersonal hotell & restaurang med yrkessvenska 

 Svets 

 Vård och omsorg basutbildning 

 Vård och omsorg distans 

 Yrkesförare - Buss 

 

Efter gjord analys, med hänsyn till att ungdomarna i fråga behöver läsa svenska parallellt med 

yrkeskurser, de behöver ha bästa förutsättningar till fast jobb efter avslutad utbildning, menar 

vuxenutbildningen att dessa utbildningar bör prioriteras: 

 Betongarbetare industri med yrkessvenska -1 plats 

 Mekaniker – 1 plats 

 Svets – 13 platser 

 Fastighetsservice –  4 platser 

 

Uppdrag till Uddevalla vuxenutbildning 

Ansökningsläget till yrkesutbildningar med start i höst, mätning 18 maj: 

Utbildning Antal sökande Antal platser 

Betong 68 8 

Buss 29 12 

Fastighetsskötsel 33 16 

Mekaniker 36 12 

Rengöringsservice 32 16 

Restaurang 38 12 

Servicepersonal förskola 82 20 

Servicepersonal hotell och restaurang 21 15 

Svets 55 12 

Vård distans S1 27 15 

Vård distans S2 7 15 

Vård och omsorg 47 25 
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Yrkesförare gods 73 15 

 

548 193 

Då ansökningstrycket är högt till vuxenutbildningen, kan det vid ordinarie antagning inte 

garanteras platser åt de 19 ungdomarna. Ett alternativ för att garantera utbildning till 

ungdomarna kan ett uppdrag ges till vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen kommer att 

kunna erbjuda utbildning till de 19 ungdomarna enligt förslaget ovan, för 1 300 000 kr under 

2021.  

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 



Idéburet offentligt partnerskap mellan 
Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 
 

Bakgrund 

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 

parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre 

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

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 

Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 

aktivitetsamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de en 

social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 

förutsättningar. 

Många människor i Uddevalla är ensamma. Man kan vara ensam av många orsaker såsom hög 

ålder, förlorat nära anhörig, arbetslös eller fysiska eller psykiska besvär. Forskning visar att 

ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och en större 

riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Med tanke på den demografiska utmaning vi står 

inför behöver också äldres psykiska hälsa bli en sektorövergripande angelägenhet. Insatser för 

att minska ofrivillig ensamhet är inget som kan lösas av en aktör ensam. Den ensamme står 

inte enkelt att finna i någon specificerad grupp eller organisation, för att nå så många som 

möjligt som upplever ensamhet och som på grund av detta upplever utsatthet/ohälsa, behöver 

vi samverka. Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma 

breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 

civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. 

Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan mot 

ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina deltagare 

olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och möjligheten att bli 

volontär. Frivilligcentrums verksamhet utgår ifrån önskemål som de ensamma ger uttryck för. 

Frivilligcentrum har en centralt placerad lokal, denna är bemannad av anställd 75% av 

arbetstiden, däremellan har de ensamma, i grupp, tillgång till lokalen efter kontroll av tidigare 

bokningar.  

Kommunen ser Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt komplement till 

kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en målgrupp som 

kommunen har svårt att nå, i ett skede då det fortfarande är möjligt at främja gemenskap och 

förebygga ohälsa/utsatthet. Verksamheten kan inte beviljas ytterligare föreningsbidrag då 

aktiviteterna är mer av kontinuerlig verksamhetskaraktär. 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 

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

bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  



Värdegrund (ÖK Idé) 
I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbördiga 

parter med olika roller. ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden 

som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat.  

Partnerskapet bygger på respekt för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 

karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på 

varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten. 

Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i 

syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder.  

Parter 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden  

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla  

Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000–1397 

Idéburen sektor: Föreningen Frivilligcentrum, Uddevalla 

Besöksadress: Brattgatan 6, 451 50 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–1730 

Organisation för partnerskapet 

Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare som har mandat 

att fatta beslut av strategisk karaktär. Från frivilligcentrum är det föreningens styrelse som står för 

ledningen av projektet, kommunens representant utgörs av kommunens processledare för ÖK idé och 

representant från socialförvaltningen. Frivilligcentrums samordnare kan adjungeras till styrgruppen. 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas två gånger per år, syftet 

med dessa möten är att följa upp verksamheten på strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och 

villkor som finns i överenskommelsen uppfylls. Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av 

gemensamt lärande i syfte att nå avsedda mål vid IOP-överenskommelsen. 

Mål 
Målet med verksamheten är att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa på 

grund av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun.  

Insatser och åtaganden 
Nå fler i målgruppen 

Frivilligcentrum erbjuder en deltagarstyrd arena med mötescafé, gruppverksamhet och kan förmedla 

volontärer där målgruppen själva är med och formar och utvecklar verksamheten utifrån aktuella 

önskemål och behov. Frivilligcentrum ses som en resurs i arbetet mot ofrivillig ensamhet med 

utanförskap, ohälsa och utsatthet som följd.  Frivilligcentrum erbjuder ett kostnadsfritt och frivilligt 

alternativ i kommunen som kompletterar offentlig verksamhet. För att nå så många i målgruppen som 

möjligt är samverkan mellan föreningen och kommunen viktig, liksom kontakt med andra idéburna 

aktörer med samma målgrupp. Frivilligcentrum verkar för att nå nya besökare och att utveckla 

metoder och samverkan för det. 

https://www.hitta.se/kartan?search=Brattgatan%206%20451%2050%20Uddevalla&st=single&sst=cmp&sids=lcsyflpst&srb=0


Samverkan och samordning 

En referensgrupp upprättas där representanter för kommunen och Frivilligcentrum deltar för att 

tillsammans identifiera behov och utmaningar och att göra gemensamma eller kompletterande 

satsningar. Samordnare på Frivilligcentrum är sammankallande. 

Kommunen åtar sig att informera och lotsa personer i sina verksamheter som faller inom ramen för 

Frivilligcentrums målgrupp, till Frivilligcentrum. Frivilligcentrum tillhandahåller informationsmaterial 

som kommunen kan sprida till berörda.  

Frivilligcentrum kan i den mån det finns matchningar mellan uppdrag och volontär förmedla 

volontärer också till kommunala verksamheter.  

Utveckling 

Mot bakgrund av den coronapandemi vi erfar våren 2020 finns ett behov av att utveckla 

kompletterande kontaktmöjligheter för målgruppen, då fysiska möten försvårats. Dessa 

kontaktmöjligheter, så som stödsamtal/samtalsgrupp på telefon och videosamtalslösningar, ska även 

på sikt komplettera Frivilligcentrums verksamhet om det är något som deltagarna efterfrågar.  

Lärande och kommunikation  

Erfarenheter och resultat kopplat till basverksamhet, att nå fler i målgruppen, samverkan och 

samordning samt kring utveckling av kompletterande kontaktformer kommuniceras löpande i 

referensgrupp, styrgrupp och i verksamhetsrapport. 

Uppföljning  
Utöver styrgruppsmöten två gånger årligen följs verksamheten upp genom en skriftlig 

verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, 

med koppling till ovanstående insatser och åtaganden, antal aktiviteter samt deltagarantal i 

Frivilligcentrums tre olika verksamhetsområden; mötescafé, gruppverksamhet och 

volontärverksamhet. Rapporten gäller för året innan, Frivilligcentrum skickar rapporten till 

kommunens processledare för ÖK Idé senast sista januari. 

Ekonomi, inklusive analys av förslagets samhälleliga vinster och 

uppskattad kostnadseffektivitet.   
Kommunen delfinansierar Frivilligcentrums verksamhet med 300 000 kr årligen under ett år, med start 

den 1 juli 2020. Utöver detta har Frivilligcentrum 350 tkr/år i föreningsbidrag från kommunen. 

Tillsammans med föreningsbidraget ska medlen framförallt användas för att täcka personalkostnader, 

hyra och administration.  

Frivilligcentrum vänder sig till människor som själva upplever ensamhet och riskerar ohälsa och 

utsatthet som en konsekvens av detta. Målgruppen har många gånger andra och större behov än de 

som är aktiva inom kommunens mötesplatser och aktivitetscenter eller pensionärsorganisationernas 

verksamhet, där de av olika anledningar inte känner sig hemma. Frivilligcentrum når en målgrupp där 

förebyggande och främjande insatser kan ha stor effekt genom att förhindra ytterligare ohälsa och 

utanförskap, och kan därmed bidra till minskade kostnader i kommunens verksamheter och inom 

hälso- och sjukvården. 

Avtalstid och uppsägningstid 
Avtalstiden för detta avtal är 2020-07-01- 2021-06-30, med möjlighet till sex månaders förlängning. 

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid, gäller sex (6) månaders uppsägningstid. Besked om 

detta ska meddelas den andra parten skriftligen.  



Ändringar och tillägg  
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket då innebär att om 

väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till 

styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte 

meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla 

ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse, ska, för att vara giltiga, 

vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

Omförhandling, hävning och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 

parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 

av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 

fortsätta. 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 

samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

Om enighet inte kan nås får tvist hänskjutas till domstol för avgörande. 

Återbetalningsskyldighet  
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har kommunen 

rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.   

 

Underskrift  
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förnyelse av samverkansavtal kring finansiering av 

processledare med idéburen sektor samt 

handläggningsordning för Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

Sammanfattning 

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

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

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

 

I överenskommelsen ingår att kommunens ska finansiera en processledare för de 

idéburna organisationerna med omfattning 20 %. Ett sådant avtal träffades också med 

Studiefrämjandet för perioden 2017-10-01 – 2019-10-01 med förlängning tom 2019-12-

31. Kommunen behöver därför förlänga avtalet för att uppfylla sin den av 

överenskommelsen. Medel för detta finns upptagna i kommunstyrelsens budget. 

Kommunledningskontorets förslag är att förlängningen ska gälla under år 2020 då 

utvärdering ska göras samma år. 

 

Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att processen kring beredning av och 

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

samordning inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen ska vara den nämnd 

som fattar beslut om ingående av IOP. Förslagsvis kan förankring av IOP ske i 

kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott. 

 

För att möjliggöra IOP-överenskommelser under 2020 föreslås att 5 mkr avsätts ur 

effektiviseringsfonden.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 § 151.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta avtal mellan Uddevalla kommun 

och den idéburna sektorn avseende kommunal finansiering av en tjänst motsvarande  

20 % procent av heltid gällande perioden 2020-01-01-2020-12-31, 

 

att under år 2020 avsätta 5 mkr ur effektiviseringsfonden för idéburna offentliga 

partnerskap. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

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

offentliga partnerskap (IOP).    

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Tillväxtavdelningen 



ÖK Idé
Överenskommelse om samverkan 
mellan den idéburna sektorn och 

Uddevalla kommun



VILL DU VARA MED OCH GÖRA 
UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA?
Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda 
och invånare i Uddevalla kommun. 

Idéburen sektor är Föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, 
folkbildning och stiftelser samt aktörer utan formell organisation 
t.ex. olika nätverk. Kommunen innebär tjänstepersoner i Uddevalla 
kommuns förvaltningar och avdelningar.

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och 
kommunen som jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans 
kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhällets utveckling, 
oavsett var i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man 
har. Kommunicerar vi regelbundet, sammarbetar lyhört och ser alla 
människors olikheter så kan vi erbjuda öppna mötesplatser och en 
mångfald av aktiviteter.

Tillsammans gör vi Uddevalla kommun till en plats för alla!

Varmt välkomna i vår gemenskap!



INLEDNING
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen 
sektor, näringslivet och den privata sfären. Alla delar behöver fung-
era och ha förutsättningar för att utvecklas både var för sig och till-
sammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna ska-
pas förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling.

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som 
plats att bo och leva på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst 
i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, aktivitetsanordnare 
och skapare av gemenskap och mening för många mäniskor bildar 
de en social plattform.

Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och för-
utsättningar. 

De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade män-
niskor och varje enskild organisation har sitt eget syfte och inrikt-
ning. Många av de idéburna organisationerna bärs av medlemmar-
nas ideella engagemang och styrs av en vald styrelse, ibland finns 
även anställda. 

Kommunen har många olika uppdrag, ansvar och skyldigheter som 
bestäms av kommunallagen. Politiker väljs vart fjärde år och de styr 
kommunen genom planer och beslut. Tjänstemän och andra anställ-
da ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning.

Gemensamt för såväl kommunen som idéburna organisationer är 
strävan efter livskvalitet för befolkningen i Uddevalla.

Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mel-
lan olika idéburna organisationer kan ske inom många olika områ-
den, i olika former och på olika nivåer. 



ÖK IDÉ
Uddevallas överenskommelse, ÖK Idé, är en skriftlig avsiktsförkla-
ring kring samarbete mellan kommunen och idéburen sektor. 

ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtagan-
den som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
ÖK Idé bygger på ömsesidighet vilket innebär att alla parter som 
skrivit under denna är överens om dess formuleringar och kan bära 
värderingarna vidare i det framtida samarbetet. Genom gemensam-
ma forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar 
grund för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla 
kommun samt mellan olika idéburna organisationer.

Syftet med ÖK Idé är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta 
för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utan-
förskap i Uddevalla. 

De som bestämmer sig för att ingå i överenskommelsen väljer att 
delta i ett närmare utvecklingsarbete kring samverkan och erbjuds 
mötesforum, utbildningar och deltagande i olika samverkansformer. 
Konkreta samarbeten i enlighet med ÖK Idé kan ske genom samar-
rangemang, gemensam verksamhet, avtal/partnerskap eller liknan-
de. Kopplat till överenskommelsedokumentet ska årliga aktivitets-
planer tas fram med utgångspunkt i överenskommelsens principer 
och åtaganden.

ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017. 
De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, 
principer och åtaganden. 

Gott
förenings-

klimat

Idéburet 
företagande Volontärer

Inkludering Välfärd

Barn & 
ungdom

Lokaler & 
anläggningar

Dialog &
kontakt



Oavsett var i Uddevalla vi bor eller 
arbetar kan vi vara med och bidra



DEFINITIONER
Överenskommelse
Överenskommelser med idéburen sektor finns på nationell, regional 
och i många fall på lokal nivå. Information om den nationella över-
enskommelsen finns på www.overenskommelsen.se.

Den lokala överenskommelsen mellan kommunen och idéburen 
sektor i Uddevalla heter ÖK Idé.

Idéburen sektor
Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi, 
tredje sektorn eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av or-
ganisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta 
mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan 
ekonomisk vinst. 

Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, 
trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också 
aktörer utan formell organisation t.ex. olika nätverk. 

Uddevalla kommun
I överenskommelsen ÖK Idé står Uddevallas befolkning i fokus och 
överenskommelsen begränsas till organisationer inom kommunens 
geografiska gränser.

Uddevalla kommun som organisation och dess förvaltningar, verk-
samheter och bolag är en av parterna i överenskommelsen.

Parter
Parter i Uddevallas ÖK Idé är kommunen samt de idéburna orga-
nisationer som väljer att ansluta sig. Såväl de idéburna organisatio-
nerna som kommunorganisationen arbetar för Uddevallas bästa.

IOP – Idéburet offentligt partnerskap
Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bi-
drag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen 
bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidra-
gen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer 
och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program 

eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade fören-

ingsbidraget.
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
• Bägge parter är med och finansierar verksamheten 

(pengar eller andra insatser).
• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

Sociala företag
Sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att 
skapa samhällsnytta, är fristående från den offentliga sektorn och 
som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade 
verksamheter.

Ett vanligt syfte med sociala företag är att integrera människor som 
har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och sam-
hälle. 



VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN
Den lokala värdegrunden bygger på den nationella överenskommel-
sen och är förankrad i lokal samverkan. Den beskriver ett gemen-
samt förhållningssätt och viktiga principer. Ett samhälle där män-
niskors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för 
en stark demokrati. 

Det är i vardagen som de mänskliga rättigheterna förverkligas och 
överenskommelsens parter arbetar i ord och handling för att respek-
tera människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder.

Principer
För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäl-
ler följande principer:

Dialog
En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisatio-
ner är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för kom-
munmedborgarnas bästa. För en god dialog krävs kunskap, engage-
mang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar.

Dialogen ska:
• bygga på tillit, respekt och förtroende
• präglas av ansvar
• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens
• vara framtids- och lösningsfokuserad

Helhetssyn
Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras 
olika styrkor och kompetenser för Uddevallas invånares bästa.

Såväl idéburen sektor som kommunorganisationen har olika upp-
drag och perspektiv som sammanförs genom ÖK Idé för att skapa 
nödvändig helhetssyn.

För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och mål-
medveten dialog inom och mellan parterna, inte minst för att dela 
kunskap och analys kring vår närvärld och omvärld.

Kvalitet
Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen 
sektor som kommunen. 

Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om
• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet
• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten
• kontinuerlig utveckling

I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 
och utvärdering ingå.

Långsiktighet 
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska 
utvecklas och tillvaratas.

En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos så-
väl idéburna organisationer som kommunen.

För att bägge parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor 
och former för formaliserad samverkan i form av avtal, partnerskap 
eller liknande.

Mångfald
Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var 
i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man har. Mång-
falden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 
områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och 
möjlighet till inflytande. 

Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter 
och att erbjuda öppna arenor skapas även en mångfald av aktiviteter 
och möjligheter.



Självständighet och oberoende
Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbör-
diga parter med olika roller. Jämbördigheten innebär att samverkan 
ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna.

De idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande 
och verka självständigt i förhållande till kommunen och andra idé-
burna organisationer.

Öppenhet och insyn
Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta lång-
siktigt hållbara beslut för Uddevalla och dess invånare.

Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet och 
vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur 
ska genomsyra även det framtida samarbetet mellan kommunen och 
idéburen sektor.



UDDEVALLA KOMMUNS ÅTAGANDEN 
OCH ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska för-
eningar och organisationer med Uddevalla som verksamhetsområde. 

I Uddevalla kommuns vision beskrivs utgångspunkten att mångfald 
och tolerans stimulerar utveckling. Visionen siktar på att Uddevallas 
invånare ska må bra, vara stolta, ha framtidstro och lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Olika mötesplatser ska inspirera och 
bidra till utveckling av den kreativa förmågan. 

Kommunen vill genom ÖK Idé bekräfta att den idéburna sektorn är 
viktig för att förverkliga visionen och bidra till livskvalitet, välfärd 
och utveckling i Uddevalla. 

1. Kommunen ska i mötet med idéburna organisationer utgå från 
värdegrunden öppenhet, respekt och professionalitet. 

2. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen och finnas tydlighet 
kring kontaktpersoner och kontaktvägar.

3. Kommunen åtar sig att finansiera en 20% processledare för 
kommunen och en 20% processledare för de idéburna organi-
sationerna.

4. Kommunen åtar sig att finansiera verksamhetsmedel för verk-
ställande och utveckling av ÖK Idé.

5. Kommunens processledare ansvarar för att i samverkan med de 
idéburnas processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. Kommunens processledare ansvarar för att tillsammans med 
idéburnas processledare i dialog med parterna ta fram och följa 
upp årliga aktivitetsplaner.

7. Kommunen åtar sig att utveckla befintliga och nya långsiktiga 
former för samverkan och stöd till idéburna organisationer som 
bidrag, idéburet offentligt partnerskap, offentlig upphandling 
och socialt företagande.

8. Kommunen ska informera om vilka former av stöd och samver-
kan som finns och ha tydliga och rättvisa riktlinjer.

9. Kommunen åtar sig att utveckla dialogen med idéburna orga-
nisationer utifrån det av kommunfullmäktige antagna systema-
tiska arbetssättet för medborgardialog.

10. Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisa-
tioner ska finnas med som en del av kommunens övergripande 
styrkort.

11. Kommunen ska verka för att göra denna överenskommelse känd 
bland kommunens anställda och Uddevallas invånare. 

IDÉBUREN SEKTORS ÅTAGANDEN OCH 
ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
1. De idéburna organisationerna ska i mötet med kommunen utgå 

från värdegrunden och principerna i ÖK Idé.

2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa 
intresse i utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. 

3. De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner.

4. De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivar-
ansvar för de idéburna organisationernas 20 % processledare. 
Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av Uddeval-
la kommun enligt särskilt avtal.

5. De idéburnas processledare ansvarar för att i samverkan med 
kommunens processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. De idéburnas processledare ansvarar för att tillsammans med 
kommunens processledare att i dialog med parterna ta fram och 
följa upp årliga aktivitetsplaner.

7. De idéburna organisationerna åtar sig att regelbundet uppdatera 
sina kontaktuppgifter till processledarna.

8. De idéburna organisationerna ansvarar för att göra denna över-
enskommelse känd bland andra idéburna organisationer, med-
lemmar och samverkansorganisationer.



UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
Processledarna ansvarar gemensamt för att årligen efter verksam-
hetsårets slut sammanställa en uppföljning av denna överenskom-
melse som tillhandahålles parterna. För kommunens verksamheter 
sker uppföljningen inom styr- och verksamhetskorten.

ÖK Idé ska utvärderas och revideras senast under 2020.



ÖK Idé
Uddevalla kommun

0522-69 60 00
kommunen@uddevalla.se

För mer information
www.uddevalla.se/overenskommelsen
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Övergripande plan Integration 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 Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

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

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

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

Område Boende och Trygghet:  

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

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

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

av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

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

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 

och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

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

 

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 2020-05-20 

Plan Integration 2030 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Jonasson 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

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

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

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

hedersrelaterat våld och förtryck. 

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

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

utpekade områden.  

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

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

efter varje politiskt val.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

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

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

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

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

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

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

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

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

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

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

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

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

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 



 

4 

 

2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

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

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen 

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

och det civila samhället. 

 

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

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

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

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

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

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

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

utvecklas de kommande åren.    

 

 

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

våld och förtryck 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

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

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

förutsättningar. 

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

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

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

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

hållet bryta med dem. 

 

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

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

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

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

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

detta gäller inte minst pojkar och unga män.6 

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

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

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

arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

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

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

och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin 

egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om 

inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta 

inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en större hälsa. 

 

4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument 

som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen 

ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med Integration, Segregation och 

Hedersrelaterat våld och förtryck. 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje 

nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar 

hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här 

beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  

Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala 

bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.           

(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till 

planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV-IT 

(verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och 

stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut 

görs en summering av insatserna.  
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det 

konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn 

till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

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

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

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

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i 

kriminalitet utgör därför en påtaglig fara. 

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

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

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa 

på jämställda insatser. 

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 

är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 

att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och 

språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga insatser för att 

ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

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

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter.  

För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar 

grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas. 

För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett 

förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.  

 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att 

samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin 

arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i 

kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar 

mandatperiodens Strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet 

levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. 

Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

 

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

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

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för 

dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 
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7. Revidering  
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av 

någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras. 

 

8. Källförteckning 
 

DELMOS - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/ 

(hämtad 2020-03-24) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-03-24) 

Migrationsverket - vårt uppdrag. www.migrationsverket.se 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html 

(hämtad 2020-03-26) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-02-20) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2019-11-05) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://www.unhcr.org/neu/se/27030-antalet-manniskor-pa-flykt-nar-70-miljoner-unhcr-

uppmanar-till-solidaritet.html)  

(hämtad 2020-03-24) 
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