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1. Inledning och gemensam målbild  
2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”.  
Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade 
verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
Kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser visar hur de kommer att bidra till detta arbete, genom att anta politiska uppdrag 
varje ny mandatperiod. Den här första bilagan gäller för perioden 2021–2022 och innehåller sammanlagt 23 olika antagna uppdrag. Sex uppdrag 
inom området ”Boende och Trygghet”, 10 uppdrag inom området ”Arbete och Studier”, samt sju uppdrag inom området ”Demokrati”. 
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2. Syfte med en uppdragsbilaga varje ny mandatperiod  
Innehållet i det strategiska dokumentet Plan Integration 2030, är antaget i enighet över partigränserna. Detta är en viktig förutsättning för att 
kunna jobba långsiktigt med frågorna. Varje ny politisk majoritet sätter dock sina egna prioriteringar den aktuella mandatperioden. Det är därför 
viktigt att en ny uppdragsbilaga tas fram snarast efter varje val till kommunfullmäktige, för att även spegla viljan i den nya Strategiska planen.  

Den här första bilagan, som antas när det bara är drygt ett år kvar till nästa val, har det primära syftet att synliggöra hela kommunens 
gemensamma arbete för att förbättra integrationen. Genom att låta alla olika professioner ta del av samma gemensamma bild, så kan nya idéer 
födas och ett ännu större förvaltningsövergripande samarbete kan utvecklas.   

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

 

3. Uppföljning politiska uppdrag 
Arbetet med de politiska uppdragen redovisas genom antaget styr-och ledningssystem genom IT stödet VUV-IT varje delår. Kommunala 
stiftelser och bolag följer upp varje delår i samband med den ordinarie uppföljningen till kommunen. Vid årsbokslut görs en summering av 
insatserna. Vid behov kallar ansvarigt beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i ämnet. Detta 
för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör 
tjänstepersonerna tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

Frågorna kommer löpande att diskuteras i det förvaltningsövergripande forumet ”SIV”. SIV är en förkortning för Samverkan, Integration, 
Verksamhet. Kommunledningskontoret har det samordnande ansvaret för forumet, som träffas ca fyra-fem ggr/år.  
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4. Antagna politiska uppdrag år 2021–2022 
4.1 Kommunstyrelsen uppdrag 
 

Namn och beskrivning av det 
politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas 
upp? Mått, nyckeltal eller önskad 
effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

1: Utökad 
medborgarundersökning 
trygghet 

(Område: Boende och trygghet) 

Genomföra en fördjupad 
medborgarundersökning där medborgarna får 
beskriva vad som behövs för att de ska känna en 
ökad trygghet både i sin närmiljö och i 
kommunen som helhet. Undersökningen ska 
vara väl spridd utifrån geografi, ålder och kön. 
Resultatet ska kunna användas som 
kompletterande underlag vid beslut om insatser. 

Startläge och nulägesbild kommer att 
beskrivas år 2021, med utgångspunkt 
från de inkomna svaren. 

Kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsavdelning. 

Statliga projektmedel 
under 2021 (Delmos). 

2: Utvärdera verksamheten 
NIKE 

(Område: Arbete och Studier) 

Säkerställa att detta är ett uppdrag för 
kommunstyrelsen och i så fall uppdatera med ett 
nytt avtal. Ge förslag på fortsatt arbete gällande 
utförande insatser inom KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret) för ungdomar 16–20 år. Ge 
förslag på hur denna samverkan med BUN kan 
överföras för en bredare målgrupp för unga över 
20 år. 

Utvärderingen kommer att kunna ge en 
beskrivning över utvecklingen de sista 
åren, gällande målgrupp, behov och 
utfall av insatsen. 

Kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsavdelning. 

Inom ram. 

3:  Utreda behovet av en 
samordnande funktion i 
kommunen för mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen, 
samt frågorna hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

(Område: Demokrati) 

Att ta reda på om en samordnande funktion 
skulle underlätta kommunens arbete med att 
uppfylla de lagar och bestämmelser som styr 
kommunens arbete med att upprätthålla 
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 
Här ingår även de brott som begås inom 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utredningen kommer att beskriva hur 
frågorna hanteras idag och sedan ett 
önskat läge, samt vad effekten förväntas 
bli med förändringen. 

Kommunledningskontoret. Inom ram. 
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4.2 Barn och utbildningsnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av det 
politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

4: Starta ett lärlingscentrum, 
som ett  
samarbete mellan  
Vuxenutbildningen,  
Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen 
 
(Område: Arbete och Studier) 

Skapa alternativa utbildningsvägar som leder till 
arbete och avklarad utbildning, bidra till 
kompetensförsörjning i Uddevalla kommun med 
omnejd. 

Önskad effekt är fler personer med 
avklarad utbildning/ examen/ yrkesbevis, 
minskad ungdomsarbetslöshet samt färre 
personer som uppbär försörjningsstöd. 
Andel elever med avklarad utbildning/ 
examen/ yrkesbevis mäts genom nyckeltal 
hos Vuxenutbildning och gymnasieskola. 

Barn och utbildnings 
Vuxenutbildning. 

Kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess inför 
2022. 

5: Utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom 
förändrad skolstruktur 
 
(Område: Arbete och Studier) 

Genomföra en fördjupad förstudie, som tar ett 
helhetsgrepp kring frågan hur en ökad 
likvärdighet mellan Uddevallas grundskolor kan 
uppnås. 

Uppdraget förväntas mynna ut i en rapport 
med förslag på beslut på hur 
likvärdigheten kan öka. Startläget är en 
situation där meritmedelvärde, 
behörighetsgrad till gymnasiet samt 
trygghet och studiero varierar mellan 
skolenheter och generellt sett behöver 
höjas. Detta följs redan genom politiskt 
antagna mått. 

Barn och utbildnings 
Förvaltningsledningskontor. 

Inom ram. 

6: Verksamhetsövergripande 
insatser gällande språkinsatser 
med svenska som huvudspår 
 
(Område: Arbete och Studier) 

Ta fram en verksamhetsövergripande 
handlingsplan gällande språkinsatser med 
svenska som huvudspår där målet är att höja 
kunskapsresultaten. 

Uppdraget ska mynna ut i en 
handlingsplan som nämnden får godkänna. 
Startläget är en situation där elever som 
inte har svenska som modersmål har svårt 
att uppnå godkända betyg i grundskolan 
och därför inte heller blir behöriga till 
gymnasieskolans nationella program i 
samma takt som sina svenskfödda 
jämnåriga. 

Barn och utbildnings 
Förvaltningsledningskontor, 
samt verksamhetschefer för 
förskola, grundskola, 
gymnasieskola och 
Vuxenutbildning. 

Inom ram. 
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4.3 Socialnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av det 
politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

7: Utveckla en 
förvaltningsövergripande 
samverkan för unga i riskzon för 
socialt utanförskap. 
(Område: Arbete och Studier) 

Tidiga samordnade insatser, TSI, starta och 
verkställa det gemensamma uppdraget med 
tidiga samordnande insatser tillsammans med 
BUN. 

3-årig plan för verksamhetsuppföljning finns 
och verksamheten kommer att redovisas 
enligt antagen modell, ev. följeforskning 
kommer också att ske. 

Socialtjänsten, 
Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

8: Jämlikt föräldrastöd 
 
(Område. Arbete och Studier) 

Skapa en förvaltningsövergripande samsyn 
kring föräldraskapsstöd för utrikesfödda, samt 
att verka för att utrikesfödda föräldrar 
upplever en större känsla av delaktighet, 
egenmakt och kontroll över sin och familjens 
situation. 

Ett treårigt projekt med medel från HPR och 
som kommer att följas upp enligt antagen 
plan. 

Socialtjänsten, 
Förebyggande enheten 

Inom beslutad ram. 

9: Hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 
(Område: Demokrati) 

Säkerställa kompetensen kring aktuell 
lagstiftning och dess tillämpning. 

All personal med myndighetsutövning har 
fått adekvat utbildning inom hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Socialtjänsten, sektionen för 
barn och unga. 

Inom beslutad ram. 

 

 

4.4 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av det 
politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt?  

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

10: Trygghetsskapande åtgärder 
i centrum och övriga offentliga 
miljöer ska präglas av ett 
helhetsperspektiv.  
(Område: Demokrati) 
 

Att öka tryggheten i de offentliga miljöerna. 
Att arbeta för att samtliga projekt i centrum 
och övriga offentliga miljöer ska genomsyras 
med ett helhetsperspektiv och ha ett fokus på 
trygghetsskapande åtgärder. 
 

Genom att redogöra vilka åtgärder som 
genomförts, vilka åtgärder som planeras 
framåt för att öka tryggheten i de offentliga 
miljöerna under perioden. Återapportering 
av eventuella avvikelser från planering och 
vad som genomförts under året.  

Samhällsbyggnads 
avdelningschef Tekniska- 
och Planeringsavdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom befintlig 
ram och lyfts för 
eventuella utökade 
kostnader i budget och 
planeringsprocessen. 
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11. Samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt andra 
intressenter för att öka 
hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet  
 
(Område: Boende och trygghet) 

Att tydliggöra integrationsfrågan i de tidiga 
processerna inom 
samhällsbyggnadsprocessen. 

I samhällsbyggnadsprocessen är det ett 
lagkrav att under detaljplanarbetet hänsyn 
tas till integrationsfrågan genom att redogöra 
för en plans sociala konsekvenser. Om det 
kan antas medföra betydande konsekvenser 
eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör även en 
social konsekvensanalys (SKA) genomföras. 

Samhällsbyggnads 
avdelningschef planerings-
avdelningen. 

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

12. Samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen för 
att ta emot praktikanter. 
 
(Område: Arbete och Studier) 
 

Syftet är att nämndens verksamhetsområden 
ska möjliggöra mottagande av fler 
praktikanter för att på lång sikt tillsammans få 
fler människor ut i arbete. Uppdraget är att 
fortsatt framåt utveckla och samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen, samt 
vuxenutbildningen I17. En 
handledarutbildning har genomförts i AMA:s 
regi för att på ett bättre sätt kunna handleda 
och ta emot praktikanter 

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

Samhällsbyggnads samtliga 
avdelningschefer. 

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

13. Arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden.  
 
(Område: Arbete och Studier) 
 

Syftet är att skapa samhörighet och få i gång 
språkträning. Arbeta för att segregationen ska 
minska inom utsatta verksamhetsområden och 
yrkesroller. Inom Lokalvårdsservice arbetar 
många med utländsk bakgrund som behöver 
träna och utvecklas.  

Delårsrapportering redogörs för att bidra till 
det politiska uppdraget. Årsrapportering 
redogörs och analyseras vad som utförts 
under året. 
 

Samhällsbyggnads 
avdelningschefer. 

Kostnaden är idag 
finansierade genom ett 
kommunprojekt som 
samhällsbyggnad deltar i. 
Sker förändring framåt i 
finansieringsfrågan, 
kommer kostnaden lyftas 
i budget och 
planeringsprocessen. 

14. Stärka kunskapen inom de 
globala målen i förvaltningen.  
 
(Område: Demokrati) 
 

Att fortsatt stärka, synliggöra och hitta 
synergier mellan processer och FNs globala 
mål 2030. 
Arbete har startat för att stärka kunskapen och 
öka medvetenheten i förvaltningen om de 
globala målen 2030 samt vägledning i hur vi 
tillsammans kan arbeta framåt och finna 
snabbare vägar. 

Redogöra vilka åtgärder som genomförts, 
vilka åtgärder som planeras framåt. 
Årsrapportering vad som genomförts under 
året och analysera vilka effekterna blir. 

Samhällsbyggnads samtliga 
avdelningschefer. 

Kostnad behandlas inom 
befintlig ram och lyfts i 
budget och 
planeringsprocess vid 
eventuella utökade 
kostnader 
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4.5 Kultur och fritidsnämndens uppdrag 
 

Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

15. Utforma checklista för  
remisshantering utifrån  
bla Plan integration 
 
(Område: Boende och 
Trygghet) 

Identifiera och bevaka de ståndpunkter som 
kultur och fritid intar i 
samhällsbyggnadsprocessen med bärighet på 
integration. 

Startar VT 2021. Sammanställs tertialvis via 
nämndstrategin 
”Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling” samt i samband med 
fortsatt remisshantering. 

Kultur och fritids Plangrupp. Inom ram. 

16. Gåvobok till nyfödd 
 
(Område: Arbete och 
Studier) 

Att i samarbete med VGR dela ut bokgåva till  
alla nyfödda. Dalabergs bibliotek delar 
bokgåvan vid fyramånaderskontroll i 
samarbete med BVC och Öppna förskolan. 
Projekt Bokstart kommer ske i samarbete med 
BVC och Öppna förskolan. 
Biblioteksvisningar och  
information om språkutveckling till  
föräldragrupper och besök på sagocafé på  
Skogslyckans BVC. Dalabergs bibliotek 
kommer att ha särskilda sagostunder med 
sagor på lättare svenska för Öppna förskolans 
barn för att nå föräldrar och barn med annat  
modersmål. Gemensamma studiedagar med  
personal från BVC/MVC. 

Pågår 2021/22. Utvärderas vid projektets 
slut. 

Kultur och fritids 
avdelningschef KBU. 

Medel från Kulturrådet. 

17. Erbjud Lovaktiviteter 
 
(Område: Demokrati) 

Lovaktiviteterna syftar till att erbjuda en  
meningsfull och avgiftsfri fritid för barn och 
unga på olika platser i kommunen.  
Aktiviteterna samordnas av olika 
verksamheter  
inom kultur och fritidsförvaltningen. Inför 
varje lov publiceras även ett lovprogram. 

Pågår under 2021. Följs  
upp vid årsbokslut. 

Kultur och fritids 
Enhetschefsgrupp. 

Extra medel från KS  
för aktiviteter under  
sommaren 2021. 

18. Genomför 
medborgardialog med unga 
angående utformningen av 
Hus för kultur. 
(Område: Demokrati) 

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

Pågår under 2021,  
Resultatet av dialogen inkorporeras i 
verksamheten. 

Kultur och fritids 
projektledare. 

Inom ram/tilldelade 
projektmedel. 
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19. Utvärdera Rampens 
digitala  
Mötesplatsfunktion 
 
(Område: Demokrati) 

Rampen är en nystartad tvärprofessionell  
verksamhet med stort fokus på barn och unga i  
kommunen. Rampen har utformat nya former 
för kommunikation, såsom bokprat via 
instagram, presentationer av personal osv. 
Utvärderingen ska ta fasta på förmågan att på  
detta sätt nå nya målgrupper. 

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

Inom ram. 

 

 

4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Bostadsstiftelsen 
Uddevallahems uppdrag 

    

20. Erbjuda ett tryggt och 
bra boende. 
 
(Område: Boende och 
trygghet) 

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

Uddevallahem följer varje vecka upp den 
löpande NKI via vår enkät som hanteras av 
Origo Group och verktyget Livesteps. Målet 
fram till 2024 är att 55 % av Uddevallahems 
kunder skall ge oss betyg 5 på en skala 1–5. 
Ingående balans är 2020/21 40%. 

Uddevallahems VD & 
ledningsgrupp. 

Undersökningen ligger 
inom ram för löpande 
NKI undersökning och 
verksamhetsutveckling. 

     
HSB:s Stiftelse 
Jakobsbergs uppdrag 

    

21. Målbild; Att kunna 
erbjuda  
våra hyresgäster ett bra 
boende med trygghet, trivsel 
och samverkan. 
 
(Område: Boende  
och trygghet) 

Syftet är att öka tryggheten ytterligare i och 
kring våra fastigheter. Vi har under flera år 
arbetat med trygghetsfrågan. Stiftelsen 
Jakobsberg fortsätter detta arbete för att våra 
boende ska känna att de bor tryggt och bra. 
”En trygg borg i en föränderlig värld”. 

Med hjälp av AktivBo utför vi NKI 
undersökningar regelbundet för att utvärdera 
vårt arbete i och runt hyresfastigheterna. Vår 
senaste mätning visar ett genomsnittligt 
index på 78,1%  
avseende trygghet hos våra boende. För att 
åstadkomma ett än högre snitt vill vi höja 
upp de trygghetsområden där boende inte 
känner sig fullt så nöjda, lägsta värde 53,3% 
(högsta värde 91%). 

HSB Jakobsbergs VD och 
ledningsgrupp. 

Kostnader ligger inom 
ram avseende NKI 
undersökningen och 
lyfts för  
eventuella utökade 
kostnader för åtgärder i 
budget och  
planeringsprocessen. 
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Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det politiska uppdraget Hur kommer uppdraget att följas upp? 
Mått, nyckeltal eller önskad effekt? 

Ansvarig funktion och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad.  

Uddevalla Energis 
uppdrag 

    

22. Information. Att 
informera om verksamhet 
förenklar integration. 
 
(Område: Boende och 
trygghet) 

Förbättra integrationen. 
Uddevalla Energi har engagerat sig mot 
kvinnovåld i en kampanj. 
Vi genomför ett stort antal studiebesök samt 
besök i skolor för att informera om vår 
verksamhet. Vi informerar med bildmaterial om 
sopsortering i grupper där så är efterfrågat. 

 Uddevalla Energis 
marknadsavdelning. 

 

     
Uddevalla Hamnterminals 
uppdrag 

    

23. Uppdrag Integration 
 
(Område: Arbete och 
Studier) 

Uddevalla Hamnterminal ska arbeta för att 
alla anställda i bolaget, oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund, känner sig inkluderade och 
delaktiga på arbetsplatsen. 

Vid olika forum så som till exempel 
medarbetarsamtal,  
avdelningsmöten, ledningsmöten och 
styrelsesammanträde. 

Uddevalla Hamnterminals 
varje avdelningschef svarar 
för sin avdelning. 

 

 

 

Besöksadress: 
Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

http://www.uddevalla.se/
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