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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 08:00 tisdagen den 06 april 2021  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 Alla ledamöter utom ordförande och justerare rekommenderas starkt att delta på 

distans via teams. Presidiet bör finns i stadshuset. 

 Om man vet med sig att man har dålig uppkoppling ska detta meddelas till 

sekreteraren så att enskilt rum bokas i stadshuset.  

 Verksamhetschef Pia Strömsholm och sekreterare infinner sig fysiskt på plats med 

ordförande i bokat rum. Verksamhetschef är teamsledare så att sekreterare kan 

hantera protokoll.  

 Ordförande hanterar dagordning och tilldelar ordet. 

 Övriga tjänstepersoner sluter upp via teams för sina dragningar 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare  

2.  Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 
Temafråga - Kompetensförsörjning, vad har vi avsaknad av i respektive 

förvaltning? Både akademiska och enklare arbeten 

8.05 

3.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021 
Dnr KS 2021/00026  

8.30 

Said Osman 

4.  Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021 
Dnr KS 2021/00025  

9.15 

Björn Wärnberg 

Madeleine Hansson 

 Paus 9.35-9.50 

5.  Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal 
Dnr KS 2021/00210  

9.50 

Annette Jonasson 
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Föredragningslista Föredragande 

6.  Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 

Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00532  

10.05 

Emelie Eék 

7.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712  

10.20 

Anders Brunberg 

8.  Budgetförutsättningar 2022 – information 
 

11.00 

Pia Strömsholm 

Björn Wärnberg 

Anders Brunberg 

 LUNCH kl 12.00 - 13.00  

9.  Slutrapport, projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 
Dnr KS 2019/00381  

13.00 

Johan Rundström 

samt 

aktivitetsansvariga 

från medverkande 

förvaltningarna 

 Paus 15.00-15.10 

10.  Information om nämndernas förslag till politiska uppdrag, bilaga till 

Plan integration 2030 
Dnr KS 2021/00174  

15.10 

Annette Jonasson 

11.  Reflektioner kring kommande utlysningar kopplat till kommande 

behov 
 

15.30 

Pia Strömsholm 

Camilla  

Johansson (C) 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets Årshjul 2021, april 

 

Sammanfattning 

Enligt nytt antaget Årshjul, så behandlar aprils informationer ämnet Integration. 

De två informationer som ges är: 

• Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 

• Förvaltningsövergripande gruppen SIV/EG 

 

Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 2020 

Statliga ersättningarna till kommuner från Migrationsverket för asylsökande och 

nyanlända, består både av schabloner, automatiskt utbetalda ersättningar, samt 

ersättningar som kommunen aktivt får återsöka. 

Totalt har migrationsverket betalat ut ca 37 mkr (36 876 123 kr) som betalats ut till 

följande förvaltningar: 

BUN 16,7 mkr 

SN 12,5 mkr 

KS 7,2 mkr 

KFN 0,6 mkr 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning” 

 

Förvaltningsövergripande gruppen SIV/EG 

SIV (Samverkan, Integration, Verksamhet) är en förvaltningsövergripande 

integrationsgrupp som funnits sedan år 2011. 

EG (Etableringsgrupp) är en undergrupp till SIV och hanterar frågor som rör 

etableringen av nyanlända. Gruppen har funnits sedan år 2013. 

Grupperna samordnas av kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning och 

träffas ca fyra gånger per år. 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-17 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Statliga ersättningar från migrationsverket år 2020 

För asylsökande är det framför allt ersättning för skolgång och ersättningar för 

ensamkommande barn. (7 448 020 kr) 

BUN 4 297 920 kr ersättningar tillförskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola.  

SN 3 150 100 kr ersättningar ensamkommande barn.  

 

För nyanlända är det: (29 428 103 kr) 

Fördelningsmodell etableringschablon 19 890 740 kr, schablonersättning som följer den 

enskilde individen under två år och som år 2020 fördelades enligt följande:   

• KS 6 mkr 

• BUN 12,4 mkr 

• SN 1 mkr 

• KFN 0,6 mkr 

 

KS 1 154 469 kr (279 000 kr initial ersättning som utbetalas till den enskilde den första 

månaden i form av försörjningsstöd, 822 682 kr för utbetalt ekonomiskt bistånd för de 

som är helt eller delvis förhindrade att delta i etableringsprogrammet på grund av 

sjukdom eller funktionsnedsättning, 52 787 kr för hyreskostnader tomhyror). 

 

SN 8 382 893 kr (4 726 800 kr ensamkommande barn, 7 136 kr för direktplacerade 

flyktingar, 95 018 kr ekonomiskt bistånd SOL, 3 553 940 kr insatser LSS/LASS). 

 

SIV/EG 

Följande områden har hanterats i SIV under året: 

• Antidiskrimineringsbyrån har informerat om vad de kan erbjuda kommunen, 

samarbete med dem har inletts, bla genom vår Delmos-aktivitet, Tillsammans för 

inkludering, där det bla har startats en rättighetsgrupp (mänskliga rättigheter). Svenska 

kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter arbetet bla med initiativet No Hate 

Uddevalla. 

• En handbok har utarbetats för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

Hälsokällan informerade om sitt arbete, bla om arbetet med Nationellt 

kompetenscentrum mot hedersförtryck som finns i Fyrbodal. Hälsokällans uppdrag är 

att hålla diskussionsgrupper för unga som riskeras utsättas, samt utbildning för personal 

i dessa frågor. Hälsokällan arrangerade utbildning under hösten 2020. 
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• Kultur och fritid samverkar ihop med KLK när det gäller föräldragrupper, bla har 

föräldragrupperna organiserats för att starta en pilotgrupp med Familjefritids, dvs att 

våra öppna föräldragrupper får använda fritidsgården på Dalaberg varannan lördag. Pga 

covid har enbart två föräldrafritid hållits under 2020. I nuläget svårt att genomföra 

inomhus pga covid, samt frågetecken kring samordningsansvar av föräldragrupperna. 

Finns tankar om att söka projektmedel för att ev genomföra föräldrafritids till hösten 

2021.  

• Uddevallahem och Urban utveckling i Norra Uddevalla – info och dialog om projekt 

med rotrenovering och ökad trygghet 

• Föräldrastöd - 25 augusti anordnade representanter från SIV ett webbinarium med 

Jeanette Olsson från GR om hennes kartläggning av ”Nyanlända barns möte med 

socialtjänsten” samt Göteborgs arbete med föräldrastöd för nyanlända. Målgruppen var 

socialtjänsten samt elevhälsan i Uddevalla kommun. Ett mycket uppskattat 

Webbinarium.  

• HPR projekt kring sammanhållet föräldrastöd – HPR-projekt. Ansökan gjord i våras 

och blev beviljad, samverkan mellan Bun, Soc och Klk (SIV). Även samarbete med 

Strömstads föräldrastödsprojekt som inspirerats av och Uddevalla 

• Samordning av verksamhet gällande covid-19, genom BRÅ/SIV. Under sommaren 

2020 fanns ett tält på Dalabergs centrum med information på olika språk, samt med 

syfte att minska social oro i området.  

• Förankring av Plan integration 2030 i SIV 

• Avstämningar med förvaltningschefer har påbörjats med syfte att utveckla ett mer 

strategiskt innehåll. Hittills enbart med BoU och SBF, på grund av Covid och chefsbyte 

har detta skjutits fram. BoU vill bla ha en mer strategisk person representerad i SIV. 

 

Följande områden har hanterats i Etableringsgruppen (EG) under året: 

• Ny fördelning schablonbidrag 2020 - KS 30%, BUN 62%, SN 5%, KFN 3%  

• Områdesbegränsning EBO – kommunen har lämnat vilka områdesbegränsningar som 

ska gälla i vår kommun, i Uddevalla gäller det Dalaberg, Hovhult & Tureborg. 

• Arbete under året med att utveckla Samhällsorientering 100 timmar, där vi lagt 

ytterligare fördjupat fokus på områdena Föräldrastöd och Hälsa. 

• En översyn av antalet utförare i SO Fyrbodal görs, vi har i Uddevalla meddelat att vi 

är intresserade av att vara en utförare. Frågan finns nu hos kommunchefsgruppen i 

Fyrbodal. 

• Kultur och fritid redovisade sitt projekt Grön Rehab/etablering som finansierats av 

deras schablonmedel, projektet avslutades december 2020. Blandade svenska och 

utrikesfödda deltagare som utför praktiska uppgifter på Emaus lantgård och personal 

arbetar salutogent under 12 veckor. Finns rapport som kan användas som underlag för 

fortsatt arbete med Grön Rehab.  
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Redovisning av etableringsinsatser för schablonen som fördelats ut enligt antagen 

fördelningsmodell 2020: 

 

Kommunstyrelsen 6 mkr (+ 1,4 mkr sparade från tidigare år): 

Mottagande och bostadsförsörjning: 0,6 mkr 

Ekonomiskt bistånd och tolkning: 3,4 mkr 

Samhällsorientering; 1,8 mkr 

Andra insatser som gynnar etableringen: 1,6 mkr  

- Samhällsvägledning 

- Samhällsguide 

- Mötesplats Dalaberg 

- Samordning föräldragrupper 

 

Barn och utbildning 12,4 mkr: 

103 personer Yrkesspår inom Sfi och kurser för elever inom utbildningsplikt. 

Ingen specificerad övrig redovisning. 

 

Socialtjänsten 1 mkr: 

Ansvaret för ekonomiskt bistånd fram till 15 februari. 

Ingen specificerad redovisning gällande övriga insatser. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen 0,6 mkr: 

Grön etablering/rehabilitering: 0,3 mkr 

Fritidsbanken, mediabiblioteken: 0,3 mkr 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2021, april 

Sammanfattning 

En information önskas ges under april månad:  

Vuxenutbildningens utbildningar med start H21. 

 

  Gymnasiala allmänna kurser, 1600 platser - 375 färre platser jämfört med H20 

 

Yrkesutbildningar 

 Restaurang och storkök med yrkessvenska, 12 platser 

 Vård och omsorg distans, löpande antagning  

 Mekaniker, 16 platser 

 Svets, 14 platser 

 Bygg lärling 

 Handel lärling 

 

Yrkeshögskoleutbildningar 

 Affärsutvecklare Besöksnäring & Turism 

 Backend-utvecklare 

 Digital Store manager 

 E-commerce Product manager 

 Skräddare 

 Laborant (sänds till Uddevalla från Lidköping) 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  

 

att notera informationen till protokollet 
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Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig 
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Ansökan om medel för förstudier 

 

Inledning  

Nedan redovisade förstudier och projektbeskrivningar riktar sig mot nysvenskar och 

långtidsarbetslösa. Målet är att deltagarna i de olika projekten snabbare ska komma ut på 

arbetsmarknaden. Vägen till egen försörjning ska vara så ”rak som möjligt”! Projekten riktar 

sig mot ungdomar, kvinnor och män. Jämställdhet utgör en förutsättning i projekten och är en 

rättighet men det är också en god affär för samhället. Beräkningar som gjordes inom projektet 

Smart ekonomi (SKR i samarbete med Botkyrka, Göteborg och Borås) visar att jämställdhet ger 

25 gånger satsade pengar. Människor i arbete skapar stora värden och ger god avkastning på 

investerade pengar, t ex så visar projektet Smart ekonomi i Botkyrka kommun, att en 25-årig 

kvinna som får fyra års utbildning hinner arbeta ihop ett produktionstillskott på 7,5 miljoner 

kronor. Med produktionstillskott avses värdet på lön, skatter och sociala avgifter. Till detta 

kommer att kostnader för försörjningsstöd inte behöver betalas ut. Detta utgör bara ekonomiska 

beräkningar där det humanitära perspektivet inte är inräknat. 

 

Det är viktigt att företag ser nya svenskar/ ungdomar, kvinnor och män som en viktig del i den 

egna kompetensförsörjningen. Deltagarna i projekteten ska ges möjlighet att validera sina 

kunskaper för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Ett exempel på validering är den 

satsning som gjordes i Borås regionen i Kompetensslussen där en modell för validering av 

människors kompetens inom textil togs fram med efterföljande utbildning. Ett av målen var att 

hitta en valideringsmodell, vilken skulle vara överförbar på olika yrkesområden och för 

deltagarna var målet en snabbare och rakare väg till arbete. Projektet gjordes i samverkan 

mellan Boråsregionen, Borås kommun och Stiftelsen Proteko m.fl. aktörer.   

Nedan redovisas dels förstudier avseende 7 fokusområden dels övergripande 

projektbeskrivningar för de olika fokusområderna. Projektbeskrivningarna kommer att justeras 

och förtydligas beroende på förstudiernas resultat. Varje delprojekt kommer att som ett inslag 

omfatta grundläggande utbildning i att Starta eget företag men kursen ska också kunna 

studeras specifikt utifrån behov och intresse hos projektdeltagarna.  

Som särskilt angeläget projekt utgör Unga Ambassadörer projektet. Det beskrivna projektet 

visar på vikten att satsa på ungdomar i åldern 16 till 19 år vilka bor i utsatta områden i 

Fyrbodals kommuner. 

Fokusområden 

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering  

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag  

7. Unga Ambassadörer 
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Anhöriganställning: 
Bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) i form av hemtjänst är förenat med tydliga krav om vad 

som gäller i myndighetsutövandet och i utförandet t ex utbildad personal, upprättande av 

genomförandeplan, social journalföring, kontaktperson etc. Att kontaktmannaskapet ska 

förtydligas redovisades i en utredning (Barbro Westerholm, 27/11 2020) där det fastslås att det i 

hemtjänst ska finnas en särskild kontakt/omsorgsperson för varje brukare/kund.  För att inneha 

uppdraget kontakt/omsorgsperson ska man vara anställningsbar som undersköterska vilket i sig 

innebär att man måste ha vård-och omsorgskompetens enligt det nationella gymnasiala 

utbildningen.   

När person får anhöriganställning idag är detta i regel kopplat till så kallade ”Nya svenskar”. 

Anställningsformen används för att familjerna vill sköta uppdragen inom den egna familjen. 

När uppdragen sköts inom familjen uppstår stora svårigheter att uppfylla de lagkrav som gäller 

för verksamhetsområdet hemtjänst. Majoriteten som har anhöriganställningar utgörs av kvinnor. 

Anhöriganställningar baseras helt och hållet på biståndsbeslutet och den ”tid” som beräknas för 

att kunna fullgöra utförandet. Anställningarna kommer aldrig upp till heltid och 

inlåsningseffekten är stor vilket i det här sammanhanget innebär svårigheter att klara sin egen 

försörjning och att ta del av samhället i stort och smått.  

Förstudie: 

• Hur många personer har s.k. anhöriganställningar i Fyrbodals kommuner?

• Vilken beslutad ”tid” ligger till grund för anställningen?

• Vilken anställningsform har anhöriganställda och vad resulterar detta i för den

anställde?

• Vilken utbildning har de anhöriganställda?

• Vilka möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling ges till anhöriganställda?

• Finns nätverk där anhöriganställda träffas?

Projektet syftar till att: 

Anhöriganställningar ska omfatta de kompetenser och därmed utbildningskrav vilka finns 

beskrivna i lagstiftning för verksamhetsområdet. Utbildning ska utgå från varje anställds behov 

där validering av tidigare kunskaper och utbildningar utgör grunden. Utbildningsbehov ska 

dokumenteras i en individuell studieplan. Det ska vara möjligt att både studera och arbeta. 

Målet är formell kompetens inom vård- och omsorg. 

Undersöka möjligheter att samordna anhöriganställningar i hemtjänstgrupper/nätverk alternativt 

göra om anhöriganställningar till tjänster i en hemtjänstorganisation. 
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Mat och matcatering 
Med stor sannolikhet har Covid-19 förändrat vårt sätt att förhålla oss och bete oss vad gäller 

mat och mathållning. Vi har blivit vana att köpa färdiglagad mat och att få den levererad till oss 

antingen på arbetet eller i hemmet. Med nysvenskar följer per automatik nya matkulturer som 

det är viktigt att på olika sätt ta tillvara på och utveckla. Målet med projektet är därför att ta 

tillvara den kompetens hos deltagarna som finns inom området mat- och matkultur och att 

genom validering med tillhörande utbildning skapa möjligheter för deltagarna till egen 

försörjning antingen genom anställning eller att starta eget företag. 

Förstudie: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram

vilka grupper som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för att

nå ut till dessa grupper.

• Marknadsanalys och effekten av matkulturen efter Covid-19

• Inventering av storkök i vårt område

Projektet: 

Validering av yrkeskunskaper teoretiska och/eller praktiska med tillhörande utbildning utifrån 

individuella behov om hur man lagar och serverar mat på ett professionellt sätt. Under tiden 

projektet pågår kommer företag och organisationer att erbjudas ett förmånligt 

lunch/middagspaket. 

Städverksamhet & Byggservice med RUT- & ROT-avdrag enligt Skatteverkets 

regler 

Sedan starten med Rut och Rotavdrag (2007) har möjligheter skapats för nya företag att etablera 

sig på servicemarknaden. Rut och Rot har därmed bidragit med möjligheter till egen 

försörjning.  Rutavdrag för den enskilde har utökats och det har även lagts till nya 

områden/uppgifter fr.o.m. januari 2021. 

Förstudie inom Städ- och Byggservice: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram

vilka kategorier som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för

att nå ut till dessa grupper.
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Projektet: 

Deltagarna kommer att med validering och utbildning inom respektive yrkesområden arbeta 

med städverksamhet och byggservice. Deltagarna kommer att få teoretisk och praktisk 

utbildning för respektive verksamhet. Inom ramen för projektet kommer anbud att läggas på 

offentlig upphandling vad gäller städ. Den praktiska utbildningen kommer att göras i samarbete 

med etablerade städfirmor.  

Byggservice omfattar t ex med fönsterbyte, trädgårdsröjning. Utbildning kommer att ske i 

samarbete med godkända byggfirmor/ utbildningsanordnare. 

 

Syverksamhet: 
I samhället idag finns ett nyvaknat intresse för en mer hållbar utveckling vad gäller vårt 

förhållande till kläder.  Vi är på väg bort från ”slit- och släng” kulturen till återanvändning av 

kläder. Att ta tillvara på nysvenskars kunnande inom sömnad är därför ett angeläget 

kunskapsområde. I Borås stad fann man hos nya svenskar, (inom ramen för Inom projektet), 

många deltagare som hade stort kunnande inom textil och genom att validera kunskaper inom 

sömnad och med efterföljande utbildning skapades en rak väg till arbete.  

 

Förstudie: 

• Att i samarbete med arbetsförmedlingen och kommuner granska och ta fram 

vilka grupper som kan vara aktuella för projektet samt finna rätt plattform för att 

nå ut till dessa grupper. 

Projektet: 

Deltagarna inom syverksamhet kommer att med validering av individuella kunskaper att 

erbjudas syutbildning, och lära sig sy kläder för t ex högtider, bröllop, skolavslutning, 

konfirmation mm. Målet med projektet är att deltagarna antingen ska kunna ta anställning eller 

starta eget. 

 

Grön integration med Rut-avdrag 
Det finns många nya svenskar vilka har både kunskap och erfarenhet från jordbrukssektor i 

respektive hemländer. Ofta placeras dessa personer i andra branscher, trots att de kan göra mer 

nytta och snabbt komma ut på arbetsmarknaden om man ger dem nödvändig kompetenshöjning 

inom jordbruk, skog och djurnäring. 

  



  2021-01-18 

7 
 

 

Förstudie: 

• I samarbete med LRF, AF och kommunerna i Fyrbodal rekrytera kursdeltagare 

vilka har kompetens inom de olika projektområdena.  

Projektet: 

Den teoretiska och praktiska kunskapen kommer efter validering att anpassas till respektive 

individ och branschens normkrav i Sverige. Utbildningarna kommer att göras i samarbete med 

godkända företag. Verksamhetsområderna kan t ex utgöras av matodling, skog och trädgård, 

trimning och röjning.  

Starta eget utbildning 
Nyföretagande skapar välstånd för samhället och ger en möjlighet för den enskilde att 

förverkliga sina drömmar och samtidigt bidra till samhällets uppbyggnad. Att starta ett eget 

företag innebär stora utmaningar då det är förknippat med ett antal regelverk/lagstiftningar som 

man som företagare måste behärska och följa.  Utgångspunkten för ett projekt inom 

kunskapsområdet ”starta eget” är därför att antingen förbereda kursdeltagarna i de olika 

projekten vad det innebär att starta eget och att hjälpa till med kontakter t ex ALMI.  

 

Förstudie: 

• Att ta fram en utbildning som kompletterar de som redan finns på marknaden, det verkar 

idag finnas ett litet glapp där vi kan nyttja våra egna praktiska erfarenheter. 

Projektet: 

Deltagarna kommer att erbjudas starta eget kurs inom flera branscher och även inom import och 

export branschen. Utbildningarna kommer att ske i samarbete med t ex vuxenutbildning och 

andra utbildningsamordnare efter validering av kompetens hos respektive deltagare.  

 

Målet med kursen är  

• Få kunskap och förståelse för vad som krävs för att starta eget företag inom respektive 

projektområde  

• Stöttning att starta eget import eller exportföretag 

• Kunna få en anställning inom import och exportföretag  

 

 

Unga Ambassadörer- Ungas väg till ökad egenmakt och frihet, ett särskilt 

projekt som kan göras i ett gemensamt samarbete mellan kommunerna i 

Fyrbodal. 

Essam El-Naggar var initiativtagare till ett ung ambassadör projekt i Uddevalla kommun vilket 

utökades till Fyrbodal. 
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Projektets syfte var att förstå och åtgärda problematiken med anlagd brand, dess faror och 

konsekvenser samt juridiska aspekter. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26327.
I projektet diplomerades och anställdes unga ambassadörer i en studie på Göteborgs 

Universitet inom projektet ”Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder”. 

Sven-Åke Lindgren, Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson och Sara Uhnoo Institutionen 

för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet https://
www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-
brand/rapporter/rapport_908_091.pdf 

Förstudie: 

• I samarbete med kommunerna i Fyrbodal ta fram underlag för olika stadsdelar vilka är

drabbade av bränder, gruppbildningar, kriminalitet, etc.

• Att i definierade områden hitta ungdomar vilka är motiverade att ingå i projektet.

Projektet: 

Huvudsyftet med föreliggande projekt är att motverka utanförskap och verka för 

”attitydförändring hos våra ungdomar”. Det övergripande målet i projektet bygger på att skapa 

och föra en dialog kring de mänskliga rättigheterna, hedersproblematik, HBTQ, integration, 

jämställdhet mm. Målet är att verka för att åstadkomma en positiv attitydförändring kring det 

som är förenligt med de mänskliga rättigheterna och på så sätt successivt tillföra kunskap för att 

skapa ett mer tolerant samhälle. De ungdomar som anställs för att utföra detta 

attitydförändringsarbete är utbildade inom ovan nämnda ämnen samt etik och retorik. 

Utbildningen kommer att göras genom introduktionsföreläsningar – kring ämnen inom ramen 

för projektets omfattning och innehåll. Spetsutbildning kommer att ske i flera steg där man går 

djupare in på projektets ämnen. För att utbilda de unga ambassadörerna anlitas professionella 

föreläsare med stor kunskap inom sina respektive ämnen. Praktikutbildningen för unga 

ambassadörer bygger på praktiska övningar hur arbetet ska utföras där olika metoder tränas. 

Den teoretiska och praktiska utbildningen syftar till att deltagarna skall känna sig stolta och 

säkra som unga ambassadörer och därmed bli ”förändringsbärare”. 

Efter genomgången utbildning sker diplomering av deltagarna i form av en högtidlig ceremoni. 

Samtliga deltagare kommer att individuellt inför projektstart få skriva sina respektive 

förväntningar på projektet och innehåll. Utvärderingar kommer sedan att göras kontinuerligt 

under projektet, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26327.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_908_091.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_908_091.pdf
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Möjligheter för projektdeltagarna: 
Projekten kommer att attrahera långtidsarbetslösa nysvenskar såsom ungdomar, kvinnor och 

män samt bidra till ökad attraktivhet i vår region. 

Projekten kommer att verka för företag att hitta den specifika kompetens som efterfrågas. 

För varje deltagare följer en individuellt utformad utbildningsplan vilken ligger till grund för 

den teoretiska och praktiska utbildningen.  

Validering av deltagarnas teoretiska och praktiska kompetens stärker individen att se sina egna 

utvecklingsmöjligheter. Att ges förutsättningar till lärande, teoretiskt och praktiskt till 

yrkeskompetens i syfte att bli självständig och självförsörjande ger egenmakt åt individen.  

Individen får nya arbetsgivarkontakter genom lärande i arbete hos företag och skapar 

därigenom ett ökat nätverk inom ordinarie arbetsmarknad.  

Individen får pröva på nya miljöer, arbetsuppgifter och yrkesinriktningar. Detta innebär en 

omorientering mot nya arbetsområden och kunskaper kring vad som krävs på arbetsmarknaden. 

Genom lärande i praktiskt arbete får deltagaren en direkt återkoppling till arbetsgivaren om sin 

anställningsbarhet eller vilka moment som behöver förstärkas teoretiskt och praktiskt.  

Projekten syftar till att deltagaren b.la via arbetsplatsförlagt lärande ska nå eller komma 

närmare ordinarie arbetsmarknad med slutmål anställning eller eget företag. 

 

Antal deltagare och tid för projekten 

Projektens totala deltagare under 2 år beräknas uppgå till cirka 150 – 220 personer vilket 

innebär ca 75-110 deltagare per år. 

 

Kostnader för förstudier 

Fyrbodal 150 000 kr 

Kommun 350 000 kr 

 

Projektkostnader 

• Fyrbodal 3 milj. i 2år 

• Kostnader per deltagare 350 000 kr/år inklusive 60 % i olika former av arbetsmarknads- 

ersättningar per deltagare. Kostnaden är beräknad på 150 personer per år. I beräkningen 

ingår övriga kostnader såsom lokaler, maskiner, utrustning, löner, resor etc. (se budget) 

• Projektens tid är beräknad till två år med ev. förlängning 

• Projektledningen (förstudier och projekt) kommer att bestå av följande funktioner: 

ekonom, projektledare, samordnare och data/marknadsföring 
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Projektbudget (tkr) 

    Offentligt 

insats 

  totalt 

År nr 1   26 280   26 280 

År nr 2      26 280   26 280 

     kostnader  

Projektledning   

(ekonom, 

projektledare, 

samordnare)  

5 personer 

    9 000  

Lokal, IT mm 2 år      3 000  

Utbildningskostnader     2 500  

Förbrukningsmaterial          60  

Deltagares löner två 

år 

    36 000  

Maskiner och verktyg 

mm 

        2 500  

Total   52 560  52 560   

 

 

 

 

 

 

Vi ansöker om följande belopp: 52,56 miljoner under 2 år 

För att kunna genomföra uppdraget och uppnå resultat krävs ekonomiska 

förutsättningar: projektledare, inkl. hyra, resa, omkostnad 

Administration övriga kostnader: Telefon/Dator  
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Pedagogisk ansats under projekten 

Pedagogiken kommer för respektive projekt att anpassas till dels rådande omständigheter i 

samhället (Covid-19) och de pedagogiska metoder som bäst stimulerar lärande. Detta kan t.ex. 

innebära studerande på distans d.v.s. online eller traditionell utbildning genom fysisk 

klass/grupp undervisning. 

Kvalitetssäkring  

Projektets genomförande säkerställs kvalitetsmässigt dels genom deltagarnas utvärderingar, 

intervjuer och samtal med företagskontakter och beställarnas krav på projekten.  

  

Integritetspolicy GDPR  

Vi tillämpar integritetspolicy enligt lagstiftningen GDPR som fastställer hur dina 

personuppgifter ska behandlas. 

 

Utvärdering kommer att ske i slutet av projekttiden. 

Samtliga deltagare kommer att inför projektstart individuellt få skriva sina respektive 

förväntningar på projektet och innehåll. Utvärderingar kommer sedan att göras kontinuerligt 

under projekten, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. En slutlig utvärdering 

kommer att göras i slutet av projekt tiden. 

Projektägare:  

Kunskapslyftet Fyrbodal är en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad och utgörs av ett 

samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, Fyrbodal kommunalförbund och 

Kommunerna i Fyrbodal. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

1) Projektansvarig Essam El-Naggar   essam@ihhab.com    0708753730 

 2)Projektledare Siv Vadelius  siv@midasomsorg.se   0725532866 

3) Michael Åsenfors   micke@milocon.se   0706 44 66 27 

4) Nina Andersson  nina.siversbo@hotmail.se   0707266462 

5) Kim Salmi  kim@midasomsorg.se     0708 689858 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för 

projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Sammanfattning 

Essam El Naggar, VD för bolaget Internationella Handelshuset AB, har inkommit med 

en förfrågan till Uddevalla kommun, om intresse finns att delta i en förstudie för projekt 

”Kunskapslyftet Fyrbodal”. Tanken är att lämna in ansökan om förstudie till Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

Projektförslaget Kunskapslyftet Fyrbodal är framtaget av en grupp om fem personer, 

där Essam El Naggar agerar projektansvarig. Projektägare för projektet kommer att vara 

föreningen Kunskapslyftet Fyrbodal (en icke vinstdrivande förening under uppbyggnad 

och utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Företagarorganisationerna i Fyrbodal, 

Fyrbodal kommunalförbund och Kommunerna i Fyrbodal).  

Uddevalla kommun är den första kommunen som erbjuds denna samverkan. 

 

Projektet innehåller sju fokusområden:  

1. Anhöriganställning 

2. Mat och Matcatering 

3. Städverksamhet och Byggservice 

4. Syverksamhet 

5. Grön integration 

6. Starta eget företag 

7. Unga Ambassadörer 

 

Budget för projektet är lagd över en period av två år med en total kostnad på drygt 52,5 

mkr. Kostnader för förstudier: Fyrbodal 150 000 kr, Kommun 350 000 kr. 

 

Förslag till beslut är att tacka nej till erbjudandet om deltagande i projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal. Kommunen deltar redan idag i flera olika arbetsmarknads-och 

integrationsprojekt och anser att det inte finns utrymme för att delta i ett så här stort och 

omfattande projekt.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal – ansökan om medel för förstudie 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att tacka nej till Essam El Naggars erbjudande om att delta i förstudie för projekt 

Kunskapslyftet Fyrbodal 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Pågående projekt 

Uddevalla kommun deltar idag som samverkande part eller bedriver själva följande 

arbetsmarknads-och integrationsprojekt: 

 

VI -projektet 2020-08-31 – 2022-05-30 

Projektägare: VGR Folkhögskoleförvaltningen 

Syfte: Att ta målgruppen (unga 15–24 år som varken arbetar eller studerar) närmare 

jobb eller studier genom bland annat uppsökande verksamhet och jobb/studie-insatser. 

Ansökan: ESF (Europeiska socialfonden) 

 

PUMA (Personlig utveckling mot arbete) 2020-09-01 – 2023-01-31 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: - Att föra målgruppen (personer i försörjningsstöd) närmre arbete och studier, - 

Att öka övergångarna till arbete och studier, - Att ta fram ett bra och effektivt arbetssätt 

för att uppfylla dessa syften 

Ansökan: ESF (Europeiska socialfonden) 

 

Startsträckan 2019-09-01 – 2021-06-30 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: Att få personer (nyanlända och anhöriga som uppbär försörjningsstöd) som står 

allra längst ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, att göra en positiv 

stegförflyttning närmre arbete eller studier. 

Ansökan: Länsstyrelsen §37 

 

Strategisk samverkan och gemensamt agerande for att bryta segregationen.  

2020-07-01 – 2021-04-15 

Projektägare: Uddevalla kommun 

Syfte: Att förankra och implementera nya strategiska dokumentet Plan integration 2030 

Ansökan: Delmos (delegationen mot segregation) 

 

SO projekt (samhällsorientering för nyanlända) 2020-04-16 – 2021-06-30 

Projektägare: Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Syfte: Att utveckla samhällsorienteringsmaterialet "Om Sverige" med tillhörande 

metodstöd. Bland annat genom att mer fokus läggs på de mänskliga rättigheterna, 

jämställdhet och andra rättigheter och skyldigheter som regleras i svensk lagstiftning. 
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Sund frukost 2020-01-12 – 2021-06-30 

Projektägare: Närhälsan Dalabergs vårdcentral 

Syfte: Att påverka hälsan och tandhälsan hos de boende i området positivt (genom att 

lära ut om kost och bjuda på sunda frukostar) 

 

Särskilt angeläget fokusområde i projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 

Projekt Kunskapslyftet Fyrbodal lyfter fram fokusområde nr. 7 Unga ambassadörer 

som särskilt angeläget.  

Utklipp ur ansökan: Huvudsyftet med föreliggande projekt är att motverka utanförskap 

och verka för ”attitydförändring hos våra ungdomar”. Det övergripande målet i 

projektet bygger på att skapa och föra en dialog kring de mänskliga rättigheterna, 

hedersproblematik, HBTQ, integration, jämställdhet mm. Målet är att verka för att 

åstadkomma en positiv attitydförändring kring det som är förenligt med de mänskliga 

rättigheterna och på så sätt successivt tillföra kunskap för att skapa ett mer tolerant 

samhälle. De ungdomar som anställs för att utföra detta attitydförändringsarbete är 

utbildade inom ovan nämnda ämnen samt etik och retorik. 

 

Projektet som Essam El Naggar hänvisar till och var initiativtagare till, var ett stort 

integrationsprojekt som bedrevs i Fyrbodal med stöd av EU medel (Integrationsfonden) 

och där Uddevalla kommun var projektägare. Projektet höll på under åren 2010–2014. 

”Ungas väg mot ökad makt och frihet” 2010-05-01 – 2012-06-30 och ”Youth Embassy” 

2012-06-30 – 2014-06-30. 

Uddevalla kommun har många erfarenheter från insatserna som genomfördes under 

dessa år och kan med fördel titta på dessa i samband med nya Plan Integration 2030. 

 

 

. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 

 



 

 
 

. 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 60 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 

Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Föreningen Synskadades Riksförbund uddevalla, jämte undertecknad överenskommelse 

Socialnämnden  



Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

§ 44 Dnr SN 2021/00050 

Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan 
Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 
kommun 
Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 
SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 
Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 
ett förslag till överenskommelse. 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 
att träffa fler överenskommelser om ideburet offentligt partnerskap. En övergripande 
strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 
gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 
ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

Överenskommelsen om ideburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 
med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 
kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 
innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 
målgruppen. 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Ideburna Offentliga 
Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 
partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 
Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 
Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att 
ingå överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 
Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 
och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället, 
samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Vid protokollet 
Charlotte Larsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 44 forts 

Justerat 2021-03-17 
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-18 intygar 
Charlotte Larsson 

Skickat 2021-03-18 
Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef Marion Vaem 
Utvecklare Asa Jarhag Håkansson 

Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

Utdragsbestyrkande 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse.  

 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 

Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 

att träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande 

strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 

gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 

ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

 

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. 

 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att  
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ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 

Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 

och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Marion Vaern, Avdelningschef Social omsorg 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 



     Dnr: SN 2021/50 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
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, 

aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de 

en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 

förutsättningar.   

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, har inkommit med ett initiativ till Uddevalla 

kommun kring förslag på samverkan kring den verksamhet de bedriver. SRF är en 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från alla former av 

diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. SRF vill också skapa social 

gemenskap och stödja människor, så att alla kan leva ett aktivt och socialt liv. 

 

SRF:s avsikt med denna samverkan är att utveckla stödet till syn- och hörselskadade i 

kommunen. SRF som organisation kan stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för 

att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. 

 

Initiativet kring samverkan är ett viktigt komplement till kommunens verksamhet. Samverkan 

är bra för både målgruppen och kommunen. Målgruppen är växande i takt med en längre 

livslängd. Antalet personer över 80 år förväntas öka mycket den kommande 10-årsperioden. 

När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans ge personer med syn- och 

hörselnedsättning förutsättningar för att delta i samhället. Att arbeta förebyggande är ett 

långsiktigt arbete som bör sträcka sig flera år framåt. SRF är redo att starta upp 

överenskommen verksamhet.  

 

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.  

2. Värdegrund 
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.  

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden   

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla   



Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla   

Organisationsnummer: 212000–1397    
   

Idéburen sektor: SRF Uddevalla 

Besöksadress: Kapellevägen 1A, 451 44 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–0112 

4. Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att 

träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande strategi är 

också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa 

trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

5. Mål med verksamheten 
Målet med verksamheten är att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning 

för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Med rätt stöd kan 

fler kommuninvånare bevara sin självständighet och undvika isolering och ohälsa. 

 

Arbetet ska ske på ett sätt som skjuter upp behov i målgruppen och/eller gör så de klarar sig 

mer själva. Stödet till syn- och hörselskadade i kommunen ska utvecklas.  

 

5.1. Målgrupp  
Målgruppen för denna IOP-överenskommelse är alla som har en syn- och/eller 

hörselnedsättning i Uddevalla.  

6. Överenskommen verksamhet 
SRF Uddevallas uppgift är att ge råd om anpassningar i hemmiljön, motivera individen till 

aktivt deltagande i samhället, träna dagliga sysslor i och omkring hemmet och att träna 

användande och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel. Förutom ovanstående kan också 

följande insatser bli aktuella: 

 

 Utbildning till socialtjänstens medarbetare via syn- och hörselombud 

 Vägledning/guidning 

 Nätverkande 

7. Tillgänglighet/öppethållande 
SRF Uddevalla planerar att arbeta med den överenskomna verksamheten med utgångspunkt 

från föreningslokalen i Uddevalla. En syn- och hörselinstruktör kommer att ha telefontid efter 

överenskommelse för att sedan besöka de personer som önskar hembesök. Möjligheten finns 

också att samla grupper i föreningslokalen för informationstillfällen och dylikt. 

8. Organisation för partnerskap 
8.1.Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp, där båda parter är representerade med företrädare som har 

mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. Uddevalla kommun representeras i styrgruppen 

av sektionschef inom avdelningen för social omsorg. SRF är sammankallande av styrgruppen 

och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten.  



 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas minst två gånger 

per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp verksamheten på 

strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 

uppfylls.     

  

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.   

  

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda 

mål i IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, 

samt hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på.  

 

8.2. Arbetsgrupp för samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från SRF Uddevalla och socialtjänsten. Arbetsgruppen 

ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen verksamhet samt 

göra gemensamma eller kompletterande satsningar. SRF Uddevalla blir sammankallande för 

arbetsgruppen. Det innebär att arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och 

överenskommen verksamhet samt metoder/rutiner för att nå målsättningen. 

 

8.3. Uppföljning 
Uppföljning görs på individnivå kontinuerligt. Uppstartsfasen är cirka ett halvår och första 

uppföljningen sker efter ett år.  

 

Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet, antal aktiviteter samt deltagare. Rapporten gäller för året 

innan. SRF Uddevalla ska inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i 

Uddevalla senast sista januari.   

9. Ekonomi 
Kommunen, socialnämnden, delfinansierar SRF Uddevallas verksamhet med 200 000 kr per 

år. 

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-03-31 med möjlighet 

till 1 års förlängning om båda parter är överens om detta.  

 

Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter initiativ från 

parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.   

  

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 

Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten   

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket 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.  

12. Omförhandling, hävningsrätt 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.  

  

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så 

att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.    

13. 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.   

 

  

Datum _________________________         Datum __________________________  

  

 

 

För SRF Uddevalla          För Uddevalla kommun  

 

 

  

_______________________________         ________________________________  

   



Initiativ till samverkan mellan 
Synskadades Riksförbund Uddevalla och 
socialnämnden/socialförvaltningen 
 
 
När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans 
ge personer med syn-och hörselnedsättning förutsättningar för att 
delta i samhället. 
 
Mål med samarbetet: 
Vi vill att stödet till syn-och hörselskadade i kommunen utvecklas. 
Med rätt stöd kan fler kommuninvånare bevara sin självständighet 
och undvika isolering och ohälsa. 
 
 
Fördelar med samverkan: 
Att SRF som organisation kan stötta en syn och hörselinstruktör i 
arbetet med att ge invånare stöd och träning för att klara mer i 
hemmet och i närmiljön. 
 
Målgrupp: 
Alla som har en syn och/eller hörselnedsättning i Uddevalla. 
 
 

Tidsplan: 
Att arbeta förebyggande är ett långsiktigt arbete som bör sträcka sig 
flera år framåt. 
Det är en stor fördel om en person anställs så att denna kan delta 
på utbildningen i synkunskap med start i oktober.  
 
Kontaktuppgifter 
Camilla Svensson 
Ombudsman SRF Bohuslän 
Epost camilla@srfbohuslan.se 
Telefon 0738237075 

mailto:camilla@srfbohuslan.se
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Handläggare 

Avdelningschef Anders Brunberg 

Telefon 0522-69 60 61 
anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 

att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 

2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet.   

 

En workshop-process vid fem extra insatta tillfällen i nämnda utskott, 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 arbetats 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 och 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 och innan beslut tas, ges de politiska partierna 

möjlighet att fördjupa kunskapen om planen. Därefter, i nästa fas, utarbetas konkreta 

handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-30. 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknad och integrationsutskottet beslutar   

 

att godkänna informationen, 

  

att förorda att politiska partier ges möjlighet till fördjupad kunskap om plan Välfärd 

2030, inför kommande beslutsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Avd hållbar tillväxt 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 

Sammanfattning 

2018-03-15 utlyste regeringen en långsiktig miljardsatsning på socioekonomiskt 

eftersatta områden ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla 

kommun var en av de 32 kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden och 

kunde söka det sökbara beloppet. Uddevalla kommun tilldelas ca 27 mkr för tre år (9 

014 000 kr/år 2018–2020). Syftet med projektet har varit att påverka de fyra 

utanförskapsfaktorerna i en positiv riktning (andel förvärvsarbetande skall öka, andel 

lågutbildade skall sjunka, andel långtidsarbetslösa skall sjunka och valdeltagande till 

riksdag skall öka). För att påverka dessa har vi i Uddevalla genomfört över 20 olika 

aktiviteter fördelade på fem olika förvaltningar. 

Hur dessa aktiviteter har påverkat måtten är för tidigt att säga (statistiken släpar efter två 

år), men vi är övertygade om att insatserna har bidragit positivt till utvecklingen. Varje 

aktivitet har haft egna målsättningar. Läs mer i bifogad Läges-och slutrapport. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Läges-och slutrapport 2021-02-15 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna Läges-och slutrapport 2021-02-15 för projekt Uddevalla mot minskad 

segregation 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Aktiviteter i projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” 
Namn på aktivitet Ansvarig Budget 2018–

2020 

Mål 

Resursförstärkning i 

utsatta områden 

BUN 1 300 000 kr 

2018–2020 

Ett mål är att öka andel förskollärare. Kommunen 

har (SCB okt 2018) i genomsnitt 52 % 

förskollärare, och på de aktuella förskolorna 44 %. 

 

Barns skolframgång skall öka och mäts genom 

läskunnighet i förskoleklass/skolår 1 och nationella 

prov i skolår 3. 
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Förebyggande sociala 

insatser i särskilt 

utsatta områden 

SN 2 750 000 kr 

2018 

Riktade fältinsatser mot Dalaberg, Hovhult och 

Tureborg – att skapa en trygg miljö i områdena, att 

ungdomarna ska vara i skolan och nå läroplanens 

mål för att ha möjlighet att få arbete och bli 

integrerade i det svenska samhället. 

 

SIG (social insatsgrupp) – Riktad verksamhet mot 

Dalaberg. Utveckla insatser för unga i riskzon för 

utanförskap, kriminalitet och öka möjligheterna att 

identifiera unga i riskzon. 

Elevhälsan i 

gymnasiet 

BUN 300 000 kr 

2018 

Förstärkning av elevhälsa riktat mot nyanlända med 

stora behov utifrån stöd av elevhälsan inom 

gymnasiet  

Förstärkt 

engelskastöd 

BUN 1 500 000 kr 

2018–2020 

Både nyanlända/sent anlända elever från 

utomnordiska länder och svenska elever som av 

olika skäl inte når gymnasiebehörighet utifrån tex. 

social utsatthet inom dessa områden. 

Europan 15 SBN 1 080 000 kr 

2018–2020 

Att genom medverkan i tävlingen Europan 15 få 

fram smarta förslag på hur Dalaberg, Hovhult och 

Bulid kan se ut i framtiden. 

Utveckla den öppna 

fritidsverksamheten 

KFN 1 414 000 kr 

2018–2020 

Bilda ett mobilt fritidsledarteam. 

 

Skapa ett samarbete med Uddevalla E-

sportsförening. 

 

Fortsätta med insatsen ”Människan bakom 

uniformen” 

Satsning 

lärlingsutbildning 

BUN 165 000 kr 

2018 

Ge elever med mindre behörighet tillgång till att 

påbörja yrkesutbildning. 

Socialpedagog 

trygghet och studiero 

BUN 300 000 kr 

2018 

Förbättrad närvaro och förbättrade studieresultat 

för elever inom målgruppen och ökad trygghet och 

studiero för alla skolans elever. Minskad 

diskriminering, kränkningar och rasism. 

Studiehandledning BUN 2 750 000 kr 

2018 

Andelen nyanlända som ges möjlighet till att 

påbörja yrkesintroduktion inom nationella 

yrkesprogram skall öka och utvecklas till en 

möjlighet på flertalet program. 

Yrkesintroduktion har två mål, leda till 

anställningsbarhet samt om behörighet till att gå 

nationellt program. 

Projektorganisation KS 1 511 110 kr 

2018–2020 

Att stötta upp och leda projektet på ett bra sätt. 

Medborgarlöfte 

tillsammans med 

polisen 

KS 1 640 000 kr 

2018 

Kampenhof – att skapa en trygg miljö för alla som 

vistas i centrum 
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Språkstödjare KS 476 555 kr 

2018 

Att kunna använda sig av språkstöd i 

kommunikationen och arbetet med deltagare på 

Arbetsmarknadsavdelningen 

Mot arbete genom 

mötesplatser 

(Jobbcafé, Bovärdar, 

Projektering tvätteri, 

Subventionerade 

anställning för 

personer i 

ekonomiskt bistånd, 

Tillsammans mot 

segregation) 

KS 3 000 000 kr 

2019–2020 

Att fler personer från alla målgrupper skall kunna 

närma sig eller komma tillbaka till den reguljära 

arbetsmarknaden.  

 

Att genom medborgardialog och medborgarbudget 

öka intresset för att vara delaktig i demokratiska 

processer, och i samband med detta engagera den 

private sektorn i att bryta segregationen. 

Ung integration KS 2 500 000 kr 

2019–2020 

Att kunna erbjuda fler ungdomar en subventionerad 

anställning och en väg in på arbetsmarknaden. 

Föräldra och 

ungdomsstöd 

SN 3 000 000 kr 

2019–2020 

Att ungdomskriminaliteten minskar. 

 

Att minska antalet placeringar utanför hemmet och 

tillgodose den unges behov på hemmaplan.  

Hedersrelaterat våld 

och förtryck 

SN 1 000 000 kr 

2019–2020 

De barn och unga som utsätts för hedersrelaterat 

våld eller lever under sådant förtryck får den hjälp 

de är i behov av. 

 

De barn och unga som kommer till vår kännedom 

får möta en person med spetskompetens i frågan 

som även kan bidra till att samordna de insatser 

som behövs för att barnet/den unge ska få rätt hjälp. 

Kulturpoolen inom 

kulturskolan 

KFN 1 400 000 kr 

2019–2020 

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka 

bland de barn och unga som bor i de, av Uddevalla 

kommun identifierade, utanförskapsområdena. 

 

Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn 

och unga, bland dem som inte deltar i 

basverksamheten, aktiviteter på skolloven. 

 

Deltidspraktik under 

skolveckan för IM-

elever 

BUN  

1 000 000 kr 

2019–2020 

Att målgruppen kan göra väl kända yrkesval eller 

vidare studieval. Förstå den svenska 

gymnasieutbildningens möjligheter och därmed 

med ökad motivation studera sig anställningsbar. 

Föräldracirkel BUN 260 000 

2019–2020 

Att stärka föräldrar till tonåringar på IM genom 

informationsinsatser och diskussionskvällar. 

 

Mäts genom antal föräldrar som deltar och antal 

informationsträffar samt workshops från de utsatta 

områdena. 
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Yrkesutbildningar 

med språkstöd 

BUN 2 000 000 kr 

2019–2020 

Alla elever når betyg E eller högre i kurserna.  

 

Alla elever är i arbete 4 månader efter avslutad 

yrkesutbildning.  

Hälsoprojektet 2019 SBN 200 000 kr 

2019 

Att stärka den fysiska och mentala hälsan i 

kommunens lokalvård och måltidsservice med 

syfte att minska sjukskrivningar och hjälpa de 

anställda ha långa yrkesverksamma liv. 

Eget företag – Egen 

stolthet 

KS 500 000 kr 

2020 

Att främja egenföretagande bland människor i våra 

utanförskapsområden. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 

 



 

Datum 

2020-11-16 

 

  

  

Läges- och slutrapport 
Lägesrapport 2020 (del 1, punkterna 1.1-1.6) och slutrapport 2018-2020 (del 2, punkterna 2.1-2.6)                       
Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med sociekonomiskt eftersatta områden 
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Del 1 - Lägesrapport period 2020 
Avser innevarande rapportperiod. Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i Min ansökan under rubri-
ken “Lägesrapport”. En lägesrapport ska skickas till Tillväxtverket i samband med ansökan om 
utbetalning för den period som ansökan om utbetalning innefattar. Rapporten ska visa på peri-
odens arbete för den socioekonomiska utvecklingen. 
 
 

1.1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 

Uddevalla mot minskad segregation 209127 

Stödmottagare Organisationsnummer 

Uddevalla Kommun 16212000-1397 

Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 

2020-01-01     2020-12-31 3 (2020 års rapport) 

Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

2018-01-01 2020-12-31 

Kontaktperson/er  
Ange namn, yrkestitel och/eller funktion, telefonnummer och e-postadress 
Johan Rundström  
Projektledare 
0522-696268 
johan.rundstrom@uddevalla.se 
 

1.2 Sammanfattning av läget – skriv en övergripande beskrivning av perioden 
Beskriv övergripande vad ni arbetat med under perioden. Redogörelsen bör innehålla beskrivningar av: 

 Övergripande verksamhet 

 Hur ni arbetat mot ert mål, (ev. delmål) och syfte 

 Eventuella avvikelser från satsningens beslut om stöd  

 Eventuella ändringar 
Vi har arbetat vidare med de aktiviteter som var aktuella under 2019, totalt är det en aktivitet 
”Hälsoresan 19” som avslutades 2019, och en aktivitet ”Eget företag – Egen stolthet” som på-
börjades 2020. Verksamheten år 2020 var därför initialt väldigt lik den för 2019. Allt detta änd-
rades såklart med det globala utbrottet av Sars-CoV-2. Många av aktiviteterna hade ett fokus 
på mötet med medborgaren, och dessa aktiviteter har tvingats att minska i vilken omfattning 
man träffar medborgare. För vissa aktiviteter har det inneburit stora svårigheter, för andra möj-
ligheter. På det stora hela så ser man dock att målen har varit svåra att nå i år.  
 
För att ändå få ett så bra resultat som möjligt så har projektledningen haft en löpande kontakt 
med de aktivitetsansvariga, och flertalet smarta lösningar, både analoga och digitala har tagits 
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fram. En till sak som har komplicerat arbetet är att det har varit olika restriktioner för olika 
verksamheter, vilket gjort att vissa aktiviteter drabbats hårdare.  
 
Om man ser till projektets huvudmål så är det fortfarande för tidigt för att se effekterna. Detta 
då den statistik man följer släpar cirka 1,5 till 4 år (andel förvärvsarbetande, andel med fullgod 
gymnasieutbildning, andel långtidsarbetslösa, andel som röstar i riksdagsvalet). Det är dock 
rimligt att anta att siffrorna för både andel arbetslösa och andel långtidsarbetslösa kommer att 
ha försämrats under projektperioden eftersom vi under 2020 varit uppe och rört vid rekordsiff-
ror vad gäller arbetslösa. Vad gäller valdeltagande har vi haft mycket få insatser för just denna 
faktor, eftersom forskning pekar på att den korrelerar väldigt starkt med utbildning och arbete. 
Vi tror i dagsläget inte att projektet kommer ha haft en stor inverkan på valdeltagandet utan att 
en eventuell ökning till 2022 års val i så fall beror på andra faktorer. 
Gällande utbildningsnivå så upplever personalen som arbetat i projektet att detta har förbätt-
rats till en sådan grad att flertalet av aktiviteterna kommer att fortsätta även efter projektslut. 
 
Inga större avvikelser har gjorts från satsningens beslut om stöd. De aktiviteter som har sett 
större förändringar har fått dessa ändringar godkända av Tillväxtverket via ändringsansök-
ningar. För 2020 så är det endast aktiviteten “Eget företag - Egen stolthet” som har sett en änd-
ring. Ändringen har inneburit att man gått ifrån att ha gruppträffar för att motivera och under-
lätta egenföretagande till att istället erbjuda en lokal där potentiella egenföretagare kan proto-
typa och testa idéer och produkter. Anledningen till denna förändring är Sars-CoV-2. 
 
Aktiviteten Europan 15 har avvikit från sin aktivitetsplan, se nedan. 
 

1.3 Sammanfattning av periodens aktiviteter  
Ge en sammanfattande beskrivning av den redovisade periodens aktiviteter. Fyll i nedanstående tabell där samtliga 
aktiviteter enligt beslut om stöd (reviderade aktivitetsplaner) ska framgå. Ge en kommentar till respektive aktivitet 
eller avvikelser vid behov. Längre kommentarer gällande avvikelser anges under rubrik 1.4 avvikelser gällande peri-
odens aktiviteter.  

Genomförda aktiviteter enligt beslutad aktivitets-
plan 

Resultat av aktiviteten och (vad nästa steg blir)  

Projektorganisation Resultatet av aktiviteten är dels denna åter-
rapportering, dels att de andra aktiviteterna 
har fått hjälp med till exempel: 

- Den ekonomiska uppföljningen 
-  Ändringsansökningar när man be-

hövt göra ändringar i sin aktivitet 
- Agera länk mellan de aktivitetsansva-

riga och den politiska styrgruppen 
Nästa steg för projektorganisationen blir att 
försöka anordna ett ordentligt projektavslut 
tillsammans med aktivitetsansvariga och styr-
grupp. Planen var att detta skulle genomföras 
i december. Men p.g.a. utbrottet av Sars-CoV-
2 så har detta fått skjutas upp. Vi tror nu att 
denna träff kan genomföras som tidigast i 
april. Projektledningen vill i möjligaste mån 
anordna en fysisk träff, då vi anser att det blir 
en annan mötesdynamik, framförallt i möten 
där fler än 20 personer skall delta. 
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Mot arbete genom mötesplatserna Denna aktivitet innefattar flertalet underakti-
viteter, dessa kommer att redovisas separat 
nedan, men alla aktiviteter har som mål att 
öka övergången till arbete och studier bland 
olika målgrupper som bor i socioekonomiskt 
utsatta områden (Unga, Individer som för-
sörjs via ekonomiskt bistånd, lågutbildade). 
Resultatet får ses som gott givet omständig-
heterna, där Corona precis som de flesta eko-
nomiska regressioner tyvärr har drabbat de 
socioekonomiskt utsatta områdena värre än 
de socioekonomiskt starka. Aktiviteterna föl-
jer nedan: 

- Jobbcafé 
- Tillsammans för Inkludering 
- Bovärdar 
- Projektering tvätteri 
- Subventionerade anställningar för 

personer i försörjningsstöd 
 
Resultatet av ”Jobbcafé” är att man har kun-
nat erbjuda stöd på plats till invånare i socio-
ekonomiskt utsatta områden som söker ar-
bete eller studier. Under pandemin har man 
fått begränsa sig till endast bokade möten 
och endast två av dessa om dagen. 
 
Resultatet av ”Tillsammans för inkludering” är 
att man efter de medborgardialoger och den 
medborgarbudget som genomfördes förra 
året har bildat arbetsgrupper tillsammans 
med föreningslivet som under 2020 har ge-
nomfört flertalet aktiviteter. Till exempel re-
klamkampanjer mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Många av aktiviteterna har dock be-
hövt genomföras online. 
 
Resultatet av ”Bovärdar” är att man har tagit 
fram ett nytt sätt att arbeta på tillsammans 
med den lokala bostadsförmedlaren Uddeval-
lahem. Aktiviteten innebär att man arbetsträ-
nar som lokal/bostadsvärd i 6-12 månader 
och erbjuds som regel efter detta en ordina-
rie anställning (undantag om man missköter 
sig) Genom detta samarbete har flertalet, i 
huvudsak kvinnor, kunnat erbjudas först en 
arbetsträning och sedan en anställning (6 st. i 
aktiviteten i år). Sars-CoV-2 har gjort att verk-
samheten har minskat ner, och man nyanstäl-
ler inte så länge de nuvarande restriktionerna 
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gäller. Trots detta ser båda aktörerna ser po-
sitivt på att fortsätta även nästa år. 
 
Resultatet av ”Projektering tvätteri” är att en 
plan för hur ett tvätteri för arbetsträning i en 
av kommunens lokaler skulle kunna se ut. Det 
ligger nu på kommunpolitikerna att ta detta 
vidare. 
 
Resultatet av Subventionerade anställningar 
för personer i försörjningsstöd är att några 
fler individer än vanligt från försörjningsstöd 
har kunnat erbjudas en anställning med stöd. 
Detta rör sig om cirka 4-5 individer per år (i år 
5), även vissa personalkostnader för att er-
bjuda dem stöd på arbetsplatsen har täckts 
upp under projektet. 
 
Nästa steg blir att slutföra övergången av ak-
tiviteterna Jobbcafé och Bovärdar som kom-
mer att genomföras även nästa år men som 
ordinarie verksamhet som täcks av den ordi-
narie budgetramen. Vi letar också i dagsläget 
efter en bättre lokal för Jobbcafé. Anled-
ningen till att dessa aktiviteter tas inom ordi-
narie budget är att de har varit mycket fram-
gångsrika och att det vore en förlust att tappa 
dessa två arbetssätt. 
 
Av de andra aktiviteterna så kommer ”tillsam-
mans för inkludering” att avslutas, då det ej 
finns medel för att fortsätta. ”Projektering 
tvätteri” är beroende av politiska beslut för 
att fortsätta. Subventionerade anställningar 
för personer i försörjningsstöd kommer att 
behålles men i mindre skala. 

Eget företag - egen stolthet Resultatet är att man har påbörjat en ny verk-
samhet tillsammans med entreprenörsarenan 
i form av en företagsinkubator. Detta har 
skett väldigt snabbt, då projektet ändrade in-
riktning sina sista tre månader (godkänt av 
Tillväxtverket). Anledningen till bytet av in-
riktning är att man under Sars-CoV-2 pande-
min har haft svårt att hitta utrikesfödda indi-
vider som vill starta ett eget företag. Man har 
därför istället satsat på att bygga upp tidigare 
nämnda inkubator som man kommer att an-
vända sig av under kommande år. Kopplat till 
denna så kommer det att finnas möjligheter 
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till stöd och rådgivning och att ta fram pro-
dukt prototyper.  
 
Nästa steg är att inviga företagsinkubatorn, 
själva inkubatorn är i dagsläget färdig, men 
man väntar med att genomföra invigningen 
tills de nuvarande restriktionerna har lättat. 
 
Man kommer också att påbörja ett samarbete 
med en av kommunens gymnasieskolor kring 
studentföretag. 
 
 

Ung Integration Denna aktivitet har haft som mål att möjlig-
göra för kommunen att erbjuda fler ungdo-
mar en anställning med stöd. Detta har varit 
framgångsrikt, och antalet ungdomar som 
kunnat ta del av aktiviteten är 16. Just denna 
satsning har endast ungdomar som varit folk-
bokförda i ett socioekonomiskt utsatt område 
kunnat ta del av. Detta har varit en uppstär-
kande insats, och man har inte tagit fram 
några nya metoder för hur man arbetar. Det 
finns alltså inget nytt arbetssätt som kommer 
att integreras i den ordinarie verksamheten. 
All kompetens kopplat till aktiviteten kommer 
dock att finnas kvar i organisationen och man 
kommer försöka hitta sätt att inom egen ram 
eller med andra externa medel kunna fort-
sätta erbjuda fler arbeten med anställnings-
stöd till ungdomar. 

Föräldrastöd - Föräldracenter; 
 

Det stora resultatet har varit att man tagit 
fram tydligare rutiner för hur man arbetar 
med barn som saknar meningsfull fritid, som 
riskerar att hoppa av skolan samt som riske-
rar en tidig brottsdebut. Man har också blivit 
bättre på att identifiera riskfaktorer och 
kunna erbjuda insatser till målgrupperna tidi-
gare. En samverkan med skolan har också ar-
betats fram, så att man gemensamt kan verka 
för att tidigt identifiera och hjälpa dessa 
barn/familjer. Man har också arbetat mer 
med föräldrar till målgruppen.  
 
Man har uppnått 3 av aktivitetens 4 mål.  Det 
fjärde målet finns ingen statistik för ännu, vil-
ket är varför detta får ses som ouppfyllt tills-
vidare. Se mål nedan: 
MÅL 1: Minskar psykisk ohälsa, kriminalitet, 
missbruk. 
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MÅL 2: Stärker integrering. 
MÅL 3: Minskat antal placeringar. 
MÅL 4: Minskat antal återkommande utred-
ningar myndighetsutövning (bra utredningar 
som identifierar behov leder till att rätt insat-
ser kan sättas in). 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare med de me-
toder och rutiner som man har tagit fram. 
Precis som för många andra aktiviteter så 
kommer man att behålla den personal som 
har arbetat med aktiviteten, och det finns 
därmed goda förutsättningar för fortsatt ut-
veckling. 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck På grund av utbrottet av Sars-CoV-2 så har 
man fokuserat på att stärka upp och utbilda 
personal eftersom man inte kunnat träffa 
målgruppen i samma utsträckning. Detta har 
varit lyckat, och då vi i Sverige fick ny lagstift-
ning kring barnäktenskapsbrott i år så har 
man kunnat inkorporera även detta i utbild-
ningen. Resultatet är att man nu har personal 
som är bättre förberedda att hantera heders-
relaterat våld och förtryck, samt att man har 
tagit fram nya rutiner för hur man skall arbeta 
med familjer där hedersrelaterat våld och för-
tryck är närvarande. Man arbetar också nu på 
ett annat sätt med dessa frågor inom hela so-
cialtjänsten. 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare enligt de 
framtagna rutinerna. Personalen som varit 
kopplad till projektet kommer att finnas kvar i 
verksamheten. I och med att man satsat 
mycket på fortbildning för personalen så 
kommer kompetensen man utvecklat också 
att fortsatt finnas kvar.  

Kulturpoolen 2.0 (Kulturpoolen via kulturskolan) Resultatet är att man har nått ut till barn och 
unga i socioekonomiskt utsatta områden i en 
mycket större utsträckning, så att fler kan ta 
del av kulturskolans utbud. Man har startat 
upp lokala orkestrar i områdena, man har ge-
nomfört kulturaktiviteter på plats i områ-
dena, och man har genomfört prova på dagar 
under sommarlovet. Kopplat till detta har 
man också tagit in personal som har kunskap 
kring och kan lära ut musikinstrument och 
kulturyttringar kopplade till de kulturer som 
bor i de socioekonomiskt utsatta områdena. 



 

7(22)  
 

 

Allt detta har gemensamt inneburit att man 
har nått ut till väldigt många individer i dessa 
områden. Man har också kunnat se detta i 
måluppfyllelsen med en ökning av inskrivna 
barn i kulturskolan som har folkbokföringsa-
dress i socioekonomiskt utsatta områden. 
2021 års mål är nått redan nu (8% av barnen i 
kulturskolan är folkbokförda i ett socioekono-
miskt utsatt område) och man har därför höjt 
målsättningen för 2021. Detta tros bero på 
att man trots pandemin har hittat smarta lös-
ningar för att genomföra aktiviteter, vilket 
har lett till att cirka 90-100 barn i veckan har 
kunnat ta del av kulturaktiviteter på ett säkert 
sätt. 
 
Nästa steg blir att arbeta vidare som man 
gjort under året. Man har tagit fram ett sam-
arbete med den lokala bostadsförmedlaren 
Uddevallahem och får genom det samarbetet 
tillgång till lokaler på två av de socioekono-
miskt utsatta områdena. Detta innebär att 
man fortsatt kan ha en stor närvaro, och man 
tror att detta i framtiden kommer leda till att 
ännu fler barn tar del av kulturskolans utbud. 
 
 

Samlat avdelningen unga (Utveckla den öppna 
fritidsverksamheten) 

Aktiviteten har haft tre underaktiviteter som 
genomförts under året: 

1. Samarbete med Uddevalla e-sports-
förening 

2. Människan bakom uniformen 
3. Mobilt fritidsledarteam 

Resultatet av alla tre aktiviteter har varit att 
fler ungdomar har kunnat erbjudas en fritids-
aktivitet.  
 
Vad gäller samarbetet med Uddevalla e-
sportförening så har man en färdig och utrus-
tat lokal redo, man har också tagit fram en 
tydlig verksamhetsplan, där e-sportande blan-
das med fysisk aktivitet och studier som ett 
villkor för deltagande. Just nu är aktiviteten 
vilande då man i och med restriktionerna inte 
kan bedriva aktiviteten 
 
Människan bakom uniformen bedrevs förra 
året, men har i år inte kunnat genomföras då 
pandemin har inneburit att många av de yr-
ken som arbetar uniformerat (ambulans, 
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brandkår, polis) inte fått träffa individer utan-
för deras ordinarie uppdrag. Man har därför 
inte genomfört denna aktivitet i år, men sam-
arbetet finns kvar. 
 
Mobilt fritidsledarteam har leget helt rätt i ti-
den i och med pandemin. Man har arbetat 
med fritidsledare som finns närvarande för 
ungdomar i de aktivitetsparker som kommu-
nen har utomhus. Man har också haft viss 
närvaro i skolan när detta fortfarande var till-
låtet. 
 
Nästa steg blir att öppna upp e-sportsaktivite-
ten igen när restriktionerna börjar släppa och 
därefter genomföra den som planerat. Även 
människan bakom uniformen är beroende av 
att restriktionerna lättar. Vad gäller de mobila 
fritidsledarteamet så kommer man att be-
hålla denna aktivitet och ha den som ett åter-
kommande inslag under sommarlovet. 
 

Resursförstärkning i utsatta områden Resultatet är att fler utbildade förskolelärare 
har varit verksamma på de förskolor som är 
geografiskt placerade i kommunens utanför-
skapsområden. Kopplat till detta men ej som 
en del i projektet har man också haft förskole 
bussar som tillåtit barn från olika områden i 
kommunen att träffas. Vad gäller målen så är 
inget uppnått, det första har sett en förbätt-
ring men är inte riktigt där, det andra kan 
ännu ej följas upp än. 
 
Mål 1: Att öka andel förskollärare.  
 
Detta är fortsatt lägre men tillsättningen av 
förste-förskolelärarna har bidragit stort till att 
kunna höja kompetensen/kvaliteten 
 
Mål 2: Barns skolframgång mäts genom läs-
kunnighet i förskoleklass/skolår 1 och nation-
ella prov i skolår 3.  
 
Inga av eleverna som tagit del av aktiviteten 
har nått åldern där man skriver nationella 
prov i skolår 3 än. 
 
Nästa steg blir att arbeta för att behålla per-
sonalen. Man har sett att de förste förskolelä-
rare man har tillsatt har haft en mycket stor 
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positiv påverkan på förskolorna. Man ser där-
för över hur man kan lösa det ekonomiskt så 
att dessa resurser kan behållas. 
 

Förstärkt engelskastöd Resultatet är att 3100 elever har kunnat er-
bjudas förstärkt engelska undervisning. Man 
har också till skillnad från många andra aktivi-
teter upplevt att pandemin av Sars-CoV-2 har 
varit en styrka. Detta då insatsen visat sig fun-
gera ännu bättre och vara mer tillgänglig via 
distans. Aktiviteten har bedrivits på frivillig 
basis där de elever som velat har kunnat ta 
del av extrainsatta engelskalektioner. När 
dessa genomfördes digitalt fanns inte längre 
någon begränsning på hur många som kunde 
delta vid varje tillfälle, vilket gjort att mycket 
fler elever än vad som var tidigare beräknat 
deltog.  
 
Nästa steg är att fortsätta med detta arbete, 
det har varit så framgångsrikt att man redan 
har budgeterat för att erbjuda denna insatts 
under nästa år, fortsatt på distans. 

Deltidspraktik under skolveckan för IM-elever Resultatet är att arbetsgivare har blivit mer 
mottagliga för att både ta emot och senare 
anställa praktikanter som har en svagare 
svenska. Eleverna har också fått en tydlig 
första referens från arbetsmarknaden, och 
före den globala pandemin var det också 
många elever som genom detta program er-
bjöds sommarjobb och helgjobb. 
 
Nästa steg är att fortsätta aktiviteten om bud-
geten tillåter. Man har byggt upp många av 
de rutiner som krävs och kan nu förhopp-
ningsvis fortsätta aktiviteten utan att kostna-
derna blir oöverstigliga.  

Föräldracirkel Resultatet är att uppstödjande föräldramöten 
genomfördes under första halvan av 2020. 
När man sedan blev tvungen att genomföra 
dessa möten digitalt så uppstod två problem. 
Det första är att inte alla föräldrar var helt be-
kväma med att genomföra möten digitalt. Det 
andra var att tolkförmedlingen endast tolkar 
direkt i rum eller via telefon, och inte via 
videomöten online. Vilket inneburit att 
många föräldrar med sämre svenska inte kun-
nat medverka online. 
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Detta har inneburit att resultatuppfyllnaden 
inte riktigt nått upp till de satta målen att 
stärka föräldrar till tonåringar på IM.  
 
Nästa steg är att fortsätta med föräldramö-
tena i mindre skala. Man har redan avsatt 
medel för detta, men kommer att vänta på 
att restriktionerna släpper, så att mötena 
återigen kan genomföras fysiskt före man 
fortsätter med aktiviteten. 

Yrkesutbildningar med språkstöd Resultatet är att 110 elever har kunnat erbju-
das stöd i svenska under sin yrkesutbildning. 
Man har också kunnat uppvisa en mycket god 
måluppfyllelse. Av de elever som tog del av 
insatsen så fick 94% godkänt betyg och 70% 
av eleverna hade gått vidare till arbete 4 må-
nader efter avslutad utbildning. Målet var i 
båda fallen 100% men givet Sars-CoV-2 pan-
demin så får resultaten anses som mycket 
goda. 
 
Nästa steg är att se över om man kan göra ut-
rymme för aktiviteten inom den egna bud-
getramen, om detta inte går så kommer akti-
viteten att avslutas, men personalen som har 
arbetat i aktiviteten finns kvar i verksam-
heten. 

Europan 15 Resultatet är att en översiktsplan för områ-
desutveckling vad gäller byggnation har tagits 
fram genom en tävling. Tanken var att man 
skulle träffa vinnarna flera gånger under året. 
Men då de kommer från norra Italien (Mi-
lano) så har detta inte varit aktuellt under 
stora delar av året. Man har därför skjutit på 
träffarna till nästa år. detta har också innebu-
rit att målet att genomföra workshops med 
vinnarna och de boende i området inte har 
kunnat uppfyllas. Samt att man spenderat 
mindre medel än vad som var budgeterat. 
 
Nästa steg är att man tar vara på allt material 
som togs fram finns och så snart restriktion-
erna släpper så kommer man att påbörja ar-
betet i liten skala för att se vilka av idéerna i 
översiktsplanen som kan implementeras på 
ett bra sätt. 

 

1.4 Avvikelser gällande periodens aktiviteter 
Kommentera eventuella avvikelser till aktiviteter enligt beslut om stöd. Beskriv om några åtgärder har vidtagits/ska 
åtgärdas på grund av avvikelserna. 
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Endast mycket små avvikelser. Undantaget är Europan 15 där man har stora avvikelser gällande 
vad som skall genomföras, nästan alla aktiviteter har fått ställas in. Detta återspeglas också i ak-
tivitetens ekonomiska utfall, där mer än hälften av medlen inte har nyttjats. Inga åtgärder kom-
mer att vidtas då projektet är avslutat.  
 

1.5 Ekonomiskt utfall för redovisad period 
Beskriv om aktiviteterna följer den beslutade kostnadsbudgeten. Om så inte är fallet ange på vilket sätt och varför 
kostnaderna avvikit. Redogör också för hur en eventuell avvikelse kan påverka genomförandet. Ange om avvikelserna 
kommer att kräva en justering av budgeten. Glöm inte att fylla i och bifoga era ekonomiska underlag i Min ansökan.  
     
En hel del av aktiviteterna har gått över sin budget med några procent. Då vi trots detta inte 
kommer att överstiga det godkända beloppet så ser vi ingen anledning att korrigera detta. För-
klaringen till att man överstigit sin budget är i nästan alla fall att man valt att bokföra en kost-
nad som inte går jämt ut med projektets total. Istället för att dela upp denna kostnad så att det 
överensstämmer perfekt så har den fått ligga kvar som den är. Några av aktiviteterna har dock 
större avvikelser, dessa följer nedan. 
 
Aktiviteter som har en större budgetavvikelse uppåt (2020) 

 Projektledning: 76 445 kr över budget. Detta beror på att medfinans bokförs upp per 
aktivitet och att vi avsiktligt bokfört mer medfinans på denna aktivitet än vad som var 
budgeterat. Anledningen till detta är att vissa andra aktiviteter inte nått upp till sitt 
eget medfinanskrav. Detta är inget problem, då medfinansen skall räknas som helhet 
för projektet och inte per aktivitet, men det gör att denna aktivitet får en högre aktivi-
tetskostnad, då den extra medfinansen har bokats upp här. 

 
Aktiviteter som har en större budgetavvikelse nedåt (2020) 

 Europan 15: 307 520 kr under budget (2020 års budget inte budget totalen) 

 Eget företag – Egen stolthet: 35 141 kr under budget (2020 års budget inte budget tota-
len) 

 Kulturpoolen 2.0: 13 570 kr under budget (2020 års budget inte budget totalen) 
 
Gemensamt för de tre aktiviteterna som gått under budget är att de inte helt ut har spenderat 
sina tilldelade projektmedel. Framförallt Europan 15 har haft svårt att förbruka sin budget då i 
stort sett alla planerade aktiviteter fått ställas in (man har genomfört några mindre träffar på 
lokal nivå). Eget företag – Egen stolthet ändrades väldigt sent i år genom en ändringsansökan 
och har därefter följt sin aktivitetsplan. På grund av den sena ändringen i aktiviteten har man 
helt enkelt inte hunnit spendera alla medel. För Kulturpoolen 2.0 så rör det sig helt enkelt om 
att kostnaderna blev lite lägre än man hade räknat med. 
 
Avvikelsen i sig har inte påverkat utförandet utan är snarare ett resultat av att utförandet inte 
gått som planerat. Det finns i dagsläget ingen anledning att justera budget då projektet nu är 
avslutat. 
 
Ovanstående medel som ligger under det budgeterade utfallet (356 231 kr) kommer att återbe-
talas. 
 

1.6 Övriga kommentarer för perioden 
Finns det ytterligare information som bör uppmärksammas? Bifoga gärna underlag tillsammans med övriga doku-
ment som fil (pdf) i Min ansökan. 



 

12(22)  
 

 

Bifogat i ansökan om utbetalning finns återrapportering från de olika aktiviteterna. Notera att 
vissa aktiviteter saknar skriftlig återrapport då de har återrapporterats muntligt via möten. 
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Del 2 – Slutrapport – avser hela perioden 2018 - 2020 
Syftet med slutrapporten är att beskriva satsningens samlade insatser och aktiviteter. Summera 
vad satsningens insatser och aktiviteter har resulterat i samt gör en reflektion kring erfaren-
heter, lärdomar och ny kunskap som kommit av satsningens genomförande. Ifylld rapport bifo-
gas som fil (pdf) i Min ansökan under rubriken ”Lägesrapport”. 
 

2.1 Har någon av följande delar förändrats i relation till beviljad 
ansökan? 

Ja Nej Delvis 

Förväntade resultat ☐ ☐ ☒ 
Innehåll ☐ ☒ ☐ 
Målgrupp/er ☐ ☒ ☐ 
Samarbete med aktörer och verksamheter (internt och externt) ☐ ☒ ☐ 
Samverkan med aktörer och verksamheter (internt och externt) ☐ ☐ ☒ 
Organisation och genomförande ☐ ☒ ☐ 
Tidsplan ☐ ☒ ☐ 
Arbetet med att löpande följa och systematiskt ta tillvara lärdomar ☐ ☒ ☐ 
Arbetssätt ☐ ☒ ☐ 
 

2.1.1 Kommentera eventuella ”ja” eller delvis”  

     
Förväntade resultat: på grund av Sars-CoV-2 så har de förväntade resultaten från projektet 
sjunkit. Detta innebär inte att projektet har en mindre effekt, bara att det finns fler moteffekter 
än vad vi räknade med när vi skickade in ansökan 2018. Detta gör att vi förväntar oss ett resul-
tat som är som bäst oförändrat (om projektet har stävjat de negativa moteffekterna) och som 
värst en försämring (om de negativa moteffekterna överväger de positiva effekterna från pro-
jektet). För de individuella aktiviteternas delmål är de förväntade resultaten oförändrade. 
 
Samverkan med aktörer och verksamheter (internt och externt): Samverkar har varit större än 
vad som först planerades. Den samverkan som planerades i ansökan var med de externa aktö-
rerna Uddevallahem, Uddevalla e-sportsförening, polis, ambulanspersonal, Uddevalla omnibus. 
All denna samverkan har genomförts som planerat, men man har också genomfört oplanerad 
intern samverkan mellan kommunens förvaltningar. Mycket av denna samverkan har hamnat 
utanför projektet då den har varit mellan projektaktiviteter och ordinarie verksamhet, men viss 
samverkan även mellan projekten har förekommit. 
 

2.2 Sammanfattning av satsningen (projektet), dess aktiviteter, mål och resultat 
Beskriv kortfattat det ursprungliga behovet 2018 och som motiverade inriktningen på satsningen. Stäm av gentemot 
ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra underlag. 

     
Behovet 2018 är i stort sett samma som 2020. Vi ser fortfarande att våra tre områden utmärker 

sig negativt i många avseenden, andelen förvärvsarbetande är fortsatt lågt, detsamma gäller 

utbildningsnivå och valdeltagande. Andelen långtidsarbetslösa är fortsatt högt. Om något så har 

behoven ökat under projektperioden. Redan innan pandemin så hade konjunkturen avstannat 

även om den inte vänt, vilket oftast innebär att man är på väg in i en lågkonjunktur. Lågkon-

junkturer har historiskt i Uddevalla slagit hårdare mot våra socioekonomiskt utsatta områden, 



 

14(22)  
 

 

då dessa tar längre tid att återhämta sig.  Att sedan få Sars-CoV-2 pandemin utöver detta har 

haft en mycket negativ inverkan på områdena.  

 

Vad gäller inriktningen på satsningen så valde vi att fokusera i huvudsak på arbete och studier 

då detta direkt påverkar 3 av huvudmålen och indirekt det fjärde målet. Vi har också haft sats-

ningar på kultur och hälsa för att de mjuka värdena inte skall glömmas bort. Vi ansåg också att 

det var viktigt att alla förvaltningar hade minst en aktivitet i projektet, dels för att det ger en 

bra spridning vad gäller kompetenser, dels för att det normaliserar idén att segregation är nå-

got som alla förvaltningar kan arbete med. Det har till exempel varit väldigt intressant att se hur 

förvaltningar som vanligtvis inte arbetar med dessa frågor har tvingats fundera på hur de kan 

hjälpa till. Ett exempel här är samhällsbyggnad som har kommit med många intressanta idéer. 

Läs mer under sista rubriken ”Övriga kommentarer”.  

 

Behovet ligger i linje med vårt beslut om stöd och våra aktiviteters aktivitetsplaner. 

2.2.1 Genomförande 
Beskriv kortfattat vad som har genomförts/testats för att tillgodose det behov/mål/syfte med satsningen. Stäm av 
gentemot ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra underlag. Bilägg gärna eventuella underlag, utvärderingar, 
rapporter med mera. 

     
De individuella aktiviteternas återrapportering finns bifogad (notera att vissa aktiviteter har 
stämts av via möten och vissa via blanketter). 
 
Kortfattat kan man säga att vi har haft ett stort fokus på arbete och studier. Vi har erbjudit stöd 
med arbetssökande för medborgare. Testat på nya samarbetsmetoder med externa aktörer för 
att bredda vårt utbud inom arbetsträningsplatser. Haft ett utökat fokus på praktik för gymnasi-
eelever. Testat på nya sätt att erbjuda stöd till svagare elever och deras föräldrar. Testat nya 
arbetssätt på plats i de socioekonomiskt utsatta områdena både för att underlätta övergång till 
arbete och för att erbjuda fritidssysselsättning till barn och unga. 
 
Alla de planerade aktiviteterna under perioden 2018–2020 har genomförts, även om vissa un-
der tiden har behövt ändras via ändringsansökningar (ofta till följd av externa anledningar så 
som Sars-CoV-2 år 2020 och budgetbeslutet samt ändringsbeslutet för budget från riksdagen 
2019 där projektet var i ekonomisk limbo). 
 
Genomförande har gjorts i linje med vårt beslut om stöd, och aktivitetsplanerna har i stora drag 
följts med mindre avvikelser på grund av Sars-CoV-2 (vissa aktiviteter har gjorts digitala, men 
innehållet är i övrigt oförändrat). Undantaget är Europan 15 där man som tidigare nämnt inte 
kunnat följa aktivitetsplanen, och då aktiviteten kräver vissa fysiska möten för att fungera så 
har det inte varit aktuellt att göra aktiviteten digital. Varpå aktiviteten har bedrivits i mycket 
mindre omfattning. 
 
Aktiviteternas återrapporteringar finns bifogade. 

2.2.2 Resultat 
Beskriv vilka resultat som skapats i genomförandet. Stäm av gentemot ert beslut om stöd, aktivitetsplaner och andra 
underlag. Bilägg gärna eventuella underlag, utvärderingar, rapporter med mera. 
Gällande övergripande statistik, se sista stycket ”Övriga kommentarer”. Aktiviteterna som har 
egna mål samt dessas måluppfyllelse följer nedan: 
 

Deltidspraktik under skolveckan för IM-elever: 
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MÅL: Att målgruppen kan göra väl kända yrkesval eller vidare studieval. 

Förstå den svenska gymnasieutbildningens möjligheter och därmed med 

ökad motivation studera sig anställningsbar. 

 

Resultat: Målet är helt uppfyllt för alla som gick färdigt aktiviteten, un-

dantaget är de ungdomar som påverkades av ändringen i gymnasielagen 

och tvingades bli utskrivna. 

 

Eget företag - egen stolthet: 

MÅL: Före ändring i aktiviteten var målet att träffa och hjälpa 25 personer 

som ville starta eget företag. Efter ändringen finns inget eget mål utan man 

satsar på de fyra övergripande målen. 

 

Resultat: Man har träffat och hjälpt 18 personer som vill starta eget innan 

man ändrade projektet. 

 

Europan 15: 

MÅL: Genomföra workshops med de arkitekter som lämnat in de vin-

nande bidraget för område Dalaberg/hovhult. 

 

Resultat: Workshops har på grund av Sars-CoV-2 inte kunnat genomföras. 

Aktivitetsansvarige ser aktiviteten som pausad under större delen av 2020. 

 

Förstärkt engelskastöd, gymnasiet: 

MÅL: Nyanlända/sent anlända elever från utomnordiska länder och 

svenska elever som av olika skäl inte når gymnasiebehörighet, stöttas upp 

inom ämnet engelska. 

 

Resultat: Aktiviteten har inte varit obligatorisk, men man har haft en 

mycket stor uppslutning trotts detta. I och med att aktiviteten blev digital 

har man kunnat erbjuda aktiviteten till fler elever då man är mindre bunden 

av lokal och tid. Resultatet verkar mycket lovande, men då inte alla som 

har tagit del av insatsen har fått sina slutgiltiga gymnasiebetyg än så är re-

sultatet ännu inte helt klart. 

 

Föräldracirkel gymnasiet: 

MÅL 1: Att stärka föräldrar till tonåringar på IM 

MÅL 2: Att genom informationsinsatser och diskussionskvällar få föräld-

rarna mer kunniga om sina barns förhållanden i samhället. Att stärka för-

äldraskapet så att ungdomarna lättare bryter mönster och segregationen 

minskar. 

 

Resultat: Målet har bara delvis nåtts. Man har inte haft möjlighet att skapa 

fysiska möten under pandemin och att gå över till virtuella möten visade 

sig vara för svårt dels då vissa föräldrar har svårt med tekniken, men också 

för att de upphandlade tolkarna vägrat tolka via videomöten. Däremot har 

man jobbat mer med konceptet så att när pandemin släpper så kommer man 

att kunna genomföra de möten som vi tänkt. 
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Föräldrastöd – Ungdomsstöd: 

MÅL 1: Minskar psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk. 

MÅL 2: Stärker integrering. 

MÅL 3: Minskat antal placeringar. 

MÅL 4: Minskat antal återkommande utredningar myndighetsutövning 

(bra utredningar som identifierar behov leder till att rätt insatser kan sättas 

in). 

 

Resultat: 

MÅL 1 har uppnåtts så till vida att vi ser att ett förebyggande arbete/tidigt 

stöd ger bättre förutsättningar för den unge att klara sig. Detta är dock 

ingen garanti för att inte utveckla psykisk ohälsa eller kriminalitet och 

missbruk.  

MÅL 2 har uppnåtts genom att familjer och enskilda individer har fått till-

gång till en större arena i samhället, genom till exempel hjälp att förstå och 

navigera bland olika samhällsfunktioner, att förstå hur det svenska sam-

manhanget fungerar, att öka kontakten med skola och fritidssektorn. MÅL 

3 antalet placeringar på SIS och externa HVB har minskat under året jäm-

fört med tidigare år. Dock har det skett en ökning av placering av mindre 

barn i familjehem. Att ett barn blir placerat har olika orsaker, många 

gånger beroende på föräldrabrist. Det är inget egensyfte i sig att undvika 

placering, men är ett tydligt mål vi jobbar för. Rätt insats (som kan vara 

placering) till rätt barn!  

MÅL 4 ingen statistik finns, ännu, men ett jobb har gjorts och görs med att 

öka kvaliteten på utredningsarbetet och detta visar sig inte minst genom en 

ökad samverkan mellan de olika delarna i sociala barnavården. Vad har 

gjorts tidigare och vad fungerade/fungerade mindre bra. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 

MÅL: Ingen i kommunen skall behöva leva under hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Resultat: Målet är inte uppfyllt förrän vi som samhälle kan säga att ingen i 

Sverige lever under hedersrelaterat våld eller förtryck och arbetet är defini-

tivt pågående. Genom att den personal som ska jobba med att se, hjälpa 

och stötta, har en ökad trygghet i att veta att det de gör ger goda resultat, 

kan vi säga att ett delmål är uppfyllt. Att veta hur vi hjälper och stöttar och 

också veta vilka vägar det finns att hänvisa vidare till samt vilka som kan 

ta vid arbetet över tid, är en viktig kännedom att ha. En plan har nu gjorts 

för att arbeta vidare under nästa år och starta igång alla riktade insatser så 

fort smittoläget har lugnat sig. 

 

Kulturpoolen inom Kulturskolan: (se aktivitetens återrapportering för antal deltagare) 

MÅL 1: Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn 

och unga som bor i de, av Uddevalla kommun identifierade, utanförskaps-

områdena. (Mål 2019: 4%, Mål 2020: 6%, Mål 2021: 8%). 
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MÅL 2: Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn och unga, bland 

dem som inte deltar i basverksamheten, aktiviteter på skolloven. 

 

Resultat: den senaste GIS- mätningen, i februari, 2020, som bygger på an-

talet deltagare under 2019 når vi upp till i snitt 8 % deltagare på varje utan-

förskapsområde. Målsättningen för 2021 har därför höjts till 10%. 

Se aktivitetens egen återapportering för antal barn och unga som medver-

kat på lovaktiviteter. 

 

Resursförstärkning i utsatta områden, förskolan: 

MÅL 1: Att öka andel förskollärare. Kommunen har (SCB okt 2018) i ge-

nomsnitt 52 % förskollärare, och på de aktuella förskolorna 44 %. 

MÅL 2: Barns skolframgång mäts genom läskunnighet i förskole-

klass/skolår 1 och nationella prov i skolår 3. 

 

Resultat: Andelen förskollärare är fortsatt lägre men förste-förskolelärarna 

har bidragit stort till att kunna höja kompetensen/kvaliteten. Statistik för 

barnens läskunnighet har inte kommit in än. 

 

Yrkesutbildningar med språkstöd, vuxenutbildningen: 

Mål 1: Alla elever når betyg E eller högre i kurserna.  

 

Mål 2: Alla elever är i arbete 4 månader efter avslutad yrkesutbildning. 

 

Resultat: 94% av alla betyg som sattes i yrkesutbildningar utgjorde betyg E 

eller högre. 93% av alla elever som slutade en yrkesutbildning under året 

gick till arbete eller vidare studier, som är vuxenutbildningens uppdrag. 

70% av de som avslutade en yrkesutbildning gick till arbete.  

 

Resultaten får med hänsyn till Sars-CoV-2 bedömas som mycket bra, då 

pandemin inneburit stora utmaningar för yrkesutbildningarna. 
 

2.3 Diskussion och slutsatser 
Beskriv vilka delar av satsningen som varit framgångsrika och vilka delar som inte har fungerat lika bra. Ange orsaker 
och vilka lärdomar som uppstått till följd av detta.  

Vad gäller det som har varit framgångsrikt:  
 

De flesta av de aktivitetsansvariga tycker att det varit en stor styrka att vi haft en separat pro-
jektledning som hanterat allt det logistiska med projektet. Orsaken är att detta har gjort att de 
kunnat fokusera helt på genomförandet.  
 
Före Sars-CoV-2 pandemin så hade vi regelbundet nätverksträffar med alla aktivitetsansvariga, 
detta ledde till flera nya samarbeten över förvaltningsgränserna när man ser en gemensam pro-
blematik som man kan arbeta med. 
 
Av de aktiviteterna som har varit helt nya, inte en förstärkning eller utökning av tidigare meto-
der, så har alla varit stora framgångar. I stort sett alla av dessa aktiviteter fortsätter på något 
sätt inom den egna verksamheten. Till exempel jobbcafé, bovärdar, förstärkt engelskastöd, 
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Europan 15, mobilt fritidsledarteam (samlat avdelningen unga). Projektet har varit ett mycket 
fördelaktigt sätt att testa dessa nya metoder. 
 
Ytterligare en framgång är att vi har engagerat alla kommunens förvaltningar att arbeta med 
segregationsfrågor och se hur man kan både individuellt och gemensamt kan arbeta med pro-
blemen. Kopplat till detta har frågor om segregation också lyfts i de olika politiska nämnderna, 
vilket återigen kastar ljus på dessa frågor för grupper som oftast inte arbetar med dessa frågor. 
 
Vad gäller det som fungerat mindre bra: 
 
Det har svårt att hålla ihop projektet och skapa känslan av att man bedriver en stor gemensam 
verksamhet och inte flera olika små instanser av verksamhet. Orsaken är att för de aktivitetsan-
svariga som inte byggt upp en samverkan eller samarbete med varandra så var de gemen-
samma träffarna den enda gången man diskuterade och upplevde projektets övriga delar. 
 
När vi påbörjade projektet så trodde vi fortfarande att den ökning i omfång och medel som var 
planerad skulle gå igenom, en del av våra aktiviteter var därmed planerade som en liten start-
aktivitet som sedan skulle öka i omfattning. När detta inte blev av så var det ibland svårt att 
hitta motivationen för de aktiviteter som planerat för detta att endast fortsätta med den nu 
mycket mindre omfattningen. 
 
Lärdomar: 
 
Det är bra att ha en gemensam förvaltningsövergripande projektledning, men man måste skapa 
bra forum för samarbete och konstant arbeta för att skapa en känsla av ett gemensamt projekt 
över förvaltningsgränserna. 
 
Man skall inte dra sig för att testa även de mer radikala idéerna när man för möjlighet att göra 
det i projektform, då just projektformen är mycket lämplig för detta. 
 
Det är viktigt att engagera både tjänstemän och politiker i projektet redan från början och se-
dan kontinuerligt under projektet. Det är bara när båda grupperna är med som det blir ett bra 
projekt som får en stor chans att leva vidare i ordinarie verksamheten. 
 
Man bör redan från början planera sin aktivitet för olika ekonomiska budgetomfång, så att man 
lättare kan öka eller minska verksamheten beroende kopplat till finansieringsbeslut. 

2.3.1 Framsteg 
Beskriv vilka de främsta framstegen och framgångar ni har haft under perioden 2018–2020? 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
 
Egentligen inga övriga framsteg att lyfta. Aktiviteterna har givet omständigheterna lyckats bra 
med sin måluppfyllelse. 

2.3.2 Motgångar 
Beskriv eventuella utmaningar som satsningen har mötts av och hur dessa har hanterats? 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
Utöver ovan nämnda svårigheter har det varit två stora motgångar under projektperioden. Den 
första är perioden mellan 2018 års budgetbeslut (där projektet förlorade sin finansiering) till 
ändringsbeslutet av budgeten under våren (när projektet återigen var finansierat). Under 
denna period så bedrevs endast de projekt där förvaltningen var villig att betala med sin ordina-
rie budget. Då vår-ändringsbudgeten kom någorlunda sent så startade de flesta av aktiviteterna 
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upp först efter sommarledigheten. Detta innebar att de fick svårt att följa sin tidsplan för år 
2019, vilket också resulterade i att en del medel fördes över till 2020 års budget. 
 
Den andra svårigheten är givetvis det globala utbrottet av Sars-CoV-2, detta har försvårat för 
nästan all kommunal verksamhet, och även projekt så som detta är drabbat. Utöver att man får 
personal som blir sjuk och måste ersättas under perioder, så är många av dessa aktiviteter di-
rekt avhängiga på mötet med medborgarna.  Många aktiviteter har som tidigare nämnt kunnat 
anpassa sin verksamhet till digitala möten och arenor. För vissa aktiviteter har detta helt enkelt 
inte varit möjligt och de har behövt dra ner på sin verksamhet. 

2.3.3 Lärdomar 
Beskriv vilka lärdomarna är av satsningen. 

Se rubrik 2.3 Diskussion och slutsatser 
 

2.4 Samarbete och samverkan 
Beskriv vilka som samarbetat i genomförandet och i vilken utsträckning samarbetet har skett. Beskriv även vilka mer-
värden samarbetet bidragit till. Beskriv också om satsningen medfört någon form av samverkan i så fall på vilket sätt 
och med vem/vilka. 

De som har samarbetat i genomförandefasen är de olika förvaltningarna tillsammans med pro-
jektledningen på arbetsmarknadsavdelningen. Kopplat till projektets genomförande så har 
några aktivitetsansvariga sätt en viss överlappning mellan varandras verksamheter och valt att 
inleda viss samverkan med varandra.  
 
Samarbete med den kommunala bostadsförvaltaren Uddevallahem har arbetats upp och varit 
mycket gynnsamt. Samarbetet har inneburit att Uddevallahem har erbjudit arbetsuppgifter till 
personer i försörjningsstöd. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan arbetslett dessa personer 
gemensamt med Uddevallahem. De som skött sig bra får gå vidare till en provanställning och 
sedan reguljär anställning hos Uddevallahem. Flera personer har också gått vidare till reguljärt 
arbete hos Uddevallahem och alla parter ser mycket positivt på det framtida samarbetet.  
 

2.5 Framtiden – efter denna treårsperiod 
Beskriv hur ni kommer arbetar vidare med resultaten av ert arbete efter att satsningen har avslutats. Hur påverkar 
satsningen arbetet framöver? 

Till att börja med så kommer vi att fortsätta arbetet med de aktiviteter som vi behåller genom 
att lyfta in dem i ordinarie verksamhet: 

 Jobbcafé för olika åldrar 

 Bovärdar 

 Eget företag – egen stolthet 

 Föräldra- och ungdomsstöd 

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 Kulturpoolen inom kulturskolan 

 Utveckla den öppna fritidsverksamheten 

 Resursförstärkning i utsatta områden 

 Europan 15 
 
Utöver detta så försöker vi hålla kvar den uppmärksamhet som segregationsfrågan har fått hos 
de olika förvaltningarna. Dessa frågor har tidigare varit starkt kopplade endast till kommunens 
integrationsenhet, men har genom projektet fått en starkare koppling till hela den kommunala 
verksamheten.  
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Vi arbetar också med resultatspridning inom verksamheten och kommer att analysera hur de 
fyra övergripande projektmålen påverkats av projektet.  
 
 

2.6 Övriga kommentarer 
Ange eventuella och ytterligare information om er satsning och dess resultat som bör uppmärksammas.  

Projektet har följts upp av intern utvärderare på avdelningen, som också följer upp statistiken.  
Analys: 
Statistik: 
Uddevalla kommun har följt utanförskapet/segregationen 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. Måtten har följts upp på den 
kommunal indelningen NYKO nivå 4. Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanför-
skapsindex. På kort sikt ser vi ingen stor förändring. Man behöver titta över en längre period. 
Om vi ser tillbaka åtta år (statistik mellan åren 2010 och 2018), så kan vi se att gapet mellan 
våra utanförskapsområden och kommunen i sin helhet har ökat.  
Tittar man på hela kommunens resultat av dessa tre faktorer, så har det förbättrats från 79,9 % 
år 2012 (statistik från 2010) till 82,1 % år 2020 (statistik från 2018).  
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 måtten i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på med nya invå-
nare 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 tillsammans är oförändrat från år 
2019, 62,4 %. Tittar man även här tillbaka åtta år så har resultatet försämrats från 62,7 % år 
2012 till 62,4 % år 2020.  
 
När det gäller andelen förvärvsarbetande, så har klyftorna inte bara ökat mellan dessa tre om-
råden och kommunen i sin helhet, utan framför allt ökat bland kvinnorna. Skillnaden år 2012 
mellan förvärvsarbetande kvinnor totalt i kommunen och förvärvsarbetande kvinnor i dessa tre 
områden var 20,1 %-enheter och år 2020 är skillnaden 25,1 %-enheter. En ökning med 25 %. 
Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har däremot 
minskat med 13 % (från 19,7 %-enheter till 17,1 %-enheter). Andelen förvärvsarbetande är nu 
på områdesnivå NYKO 4: 
Kvinnor kommunsnitt - 78,2 % 
Kvinnor utanförskapsområden - 53,1 % 
Män kommunsnitt - 80,8 % 
Män utanförskapsområden - 63,7 % 
 
Det är självklart svårt att sia om vilket resultatet hade varit utan några riktade insatser. Vi kan 
bara utgå från den interna uppföljning som vi gör. Då är vi övertygade om att våra insatser bi-
dragit stort till resultatet. Det hade varit sämre resultat utan våra riktade insatser. Nu har vi inte 
statistiken för år 2020 förrän april 2022, men oavsett resultat så har aktiviteterna påverkat.  
Det tar längre tid att påverka måttet utbildningsbakgrund. Fler har trots kort utbildning fått ar-
bete, tack vare flera riktade insatser. I tabellen nedan kan vi se att den största ökningen av för-
värvsarbetande mellan åren 2014 och 2018, gäller de med kort utbildning. Framför allt de utri-
kes födda. Här är kontakter och arbetsmarknadsåtgärder mycket viktiga, för ingång i arbetsli-
vet. 
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De sista två åren har vi även följt utveckling på DeSo-nivå (all statistik släpar efter två år).  

 
 
Förankring och implementering: 
Projektet har haft två styrgrupper.  
Den politiska styrgruppen har varit kommunstyrelsens beredande utskott ”Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet”. Utskottet har behandlat projektet fyra gånger per år. Projektledaren har 
här gett en aktuell status av projektet som helhet. Här har även beslutats om eventuella för-
ändringar i aktiviteterna. Projektet kommer att på mötet i april 2021, ge en stor redovisning till 
utskottet, tillsammans med slutrapporten. Då kommer aktivitetsansvariga att delta, för att 
delge sin analys och erfarenheter från projekttiden. Utskottet har vid detta sammanträde utö-
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kad tid. Utskottet kan här också se om dessa erfarenheter även kan kopplas ihop med det ar-
bete som nyligen fått ny fart för att förbättra integrationen fram till år 2030 (kommunens nya 
strategiska ställningstaganden för att minska segregationen i ”Plan Integration 2030”).   
Den andra styrgruppen har varit högsta cheferna i kommunen ”Kommundirektörens lednings-
grupp”. Samma informationer och dialog har förts i denna grupp.  
En viktig lärdom som har befästs ytterligare inom detta projekt är att politik och chefer måste 
”takta jämnt” för att lyckas med uppdraget. Det var därför som vi valde att ha två styrgrupper. 
 
Projektet har även diskuterats och följts upp internt på avdelningen. Dels i avdelningens Ut-
vecklingsgrupp, dels i den Strategiska ledningsgruppen. Detta har underlättat att projektet inte 
blivit en isolerad insats, utan har behandlats tillsammans med avdelningens övriga aktiviteter 
och insatser.  
Projektets insatser har även kopplats ihop med kommunens förvaltningsövergripande forum 
för integrationsfrågor ”SIV” (samverkan, integration, verksamhet). Det har varit viktigt att inte 
se dessa insatser som ett projekt, utan som insatser som både på lång och kort sikt ska minska 
segregationen. Därför har det varit nödvändigt att koppla ihop dessa insatser tillsammans med 
övriga. 
 
Både lokaltidning och lokalradio har uppmärksammat arbetet. 
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Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ”förbättra integra-

tionen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat 

våld och förtryck”.  

  

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-03-24 

Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-25 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2021-03-26 

Socialtjänstens förvaltningsledning 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

 

Skickat 2021-03-29 

Kommunfullmäktige 

Utvecklare Annette Jonasson 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Plan integration 2030 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Den 9 december 2020, antog kommunfullmäktige Uddevalla kommuns strategiska 

dokument Plan Integration 2030. Planen innehåller en beskrivning av vad kommunen 

ska fokusera på fram till 2030, för att nå en förbättrad integration. Genom att fokusera 

på de nio strategiska ställningstaganden inom de tre utpekade områden, så kommer 

kommunen tillsammans att bidra till den gemensamma målbilden ” förbättra 

integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck”.  

 

Nästa steg är nu att alla nämnder, kommunala bolag och stiftelser, antar politiska 

uppdrag som visar hur varje profession kommer att prioritera och arbeta resten av 

mandatperioden 2021–2022, för att kunna bidra till den gemensamma målbilden. Dessa 

uppdrag ska vara beslutade och inlämnade senast den 31 mars 2021. Nya uppdrag för 

mandatperioden 2023–2026, tas fram under år 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-09. 

Bilaga1, Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 2021-03-10 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta de tre föreslagna uppdragen.  

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns strategiska dokument, plan integration 2030 har som målbild att 

förbättra integrationen, genom att minska segregationen och förbygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga strategiska ställningstaganden i plan 

Integration 2030 är: 

 

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. 
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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. 

 

Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt 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. 

 

Socialnämnden föreslås att prioritera två av de nio strategiska ställningstagandena för 

perioden 2021–2022, med två uppdrag knutet till ”Stärka barn och ungas möjligheter till 

en bra start i livet” och ett uppdrag till ”Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck 

ska förebyggas och bekämpas”. 

 

Föreslagna uppdrag beskrivs enligt tabell nedan: 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiska 

uppdraget 

Syfte med det 

politiska 

uppdraget? 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? 

Ansvarig funktion 

och eller/sektion/ 

enhet/avdelning 

Kostnad/inom 

ram eller om 

kostnaden 

kommer att lyftas 

inom ordinarie 

budget och 

planeringsprocess 

Område: 

arbete och 

studier 

Stärka barn och 

ungas möjligheter 

till en bra start i livet 

   

Uppdrag 1: Tidiga samordnade 

insatser, TSI, starta 

och verkställa det 

gemensamma 

uppdraget med tidiga 

samordnande 

insatser tillsammans 

med Bun. 

3-årig plan för 

verksamhetsupp-

följning finns och 

verksamheten 

kommer att redo-

visas enligt antagen 

modell, ev. följe-

forskning kommer 

också att ske 

 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 

Uppdrag 2: Jämlikt föräldrastöd Ett treårigt projekt 

med medel från 

HPR och som 

kommer att följas 

Socialtjänsten, 

Förebyggande 

enheten 

Inom beslutad ram 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

3(5) 

2021-03-09 Dnr SN 2021/00062 

  

 

 

 

upp enligt antagen 

plan. 

Område: 

demokrati 

 

Hedersrelaterat våld 

och förtryck ska 

förebyggas och 

bekämpas 

   

Uppdrag 3: Säkerställa 

kompetensen kring 

aktuell lagstiftning 

och dess tillämpning 

All personal med 

myndighets-

utövning har fått 

adekvat utbildning 

inom heders-

relaterat våld och 

förtryck  

Socialtjänsten, 

sektionen för barn 

och unga 

Inom beslutad ram 

Beskrivning av uppdrag 1 

Syfte – Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i 

ett tidigt skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya 

arbetssätt som ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga 

uppväxtvillkor skapas. 

 

Mål – Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som 

projektmål. 

Övergripande mål: 

Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 

och unga som blir föremål för insatsen. För att nå det övergripande målet behöver ett 

nytt arbetssätt och en organisation kring detta utvecklas, där socialtjänsten och barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp i ett tidigt 

skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga projektmål är att utveckla 

organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  

 

Projektmål  

1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 

verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och 

för att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 

 

2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 

förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 

 

3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 

tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 

måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och 

en utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i 

verksamheterna). 
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Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 

uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 

organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 

övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som 

effektmål. En plan för uppföljning och utvärdering ska tas fram. Planen kommer utgå 

från förväntat resultat och kommunala effekter på kort och lång sikt.  Framtida 

uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 

Beskrivning uppdrag 2. 

Vid årsskiftet 2020/2021 startades ett 3-årigt förvaltningsövergripande projekt 

finansierat av Hälsopolitiska rådet. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten 

samt Kommunledningskontoret driver tillsammans projektet vars övergripande mål är 

att skapa en förvaltnings-övergripande 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. 

 

Projektet har två konkreta projektmål: 

 Implementering av kommunal brobyggarfunktion med syfte att minska 

avståndet mellan kommunala verksamheter och utrikesfödda föräldrar. 

 Skapandet av en ”Röd tråd” av föräldraskapsstöd riktat till barnets olika åldrar 

0–18 år, så att alla utrikesfödda föräldrar i Uddevalla ska ha möjlighet och 

tillgång till föräldrastöd i grupp. 

Beskrivning uppdrag 3 

I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) är socialtjänstens 

myndighetsutövning en central del utifrån att den har som uppgift att ingripa och skydda 

våldsutsatta. Arbetet är till större delen lagstyrt och utifrån nationell kartläggning 

framgår att det är av stor vikt att det säkerställs att verksamheten har en god kunskap om 

aktuell lagstiftning och dess tillämpning i arbetet. För att säkerställa att verksamheten 

har den kompetens som krävs kommer utbildning i HRVF bli en del, tillsammans med 

VIN, våld i nära relation, av det obligatoriska utbildningsprogram som Individ och 

familjeomsorgen har. 

 

Uppföljning sker genom kontroll av genomförd utbildning eller inte. 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 

Ledningsgruppen 

Åsa Jarhag Håkansson, utvecklare 
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 2021-03-10 Dnr:  SN 2021/00062 

Socialtjänsten 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Arbete för integration inom Sektionen för barn och unga 

Kort beskrivning av arbete för integration inom Sektionen för barn och unga, 

förebyggande/familjestödsenheten (Sammantaget finns mer arbete inom sektionen 

inom området, detta dokument avser främst Förebyggande enheten).  

Exempel på pågående arbete som kopplas till strategierna i Plan integration 2030: 

Boende och trygghet: 

 Alla ska kunna känna sig trygga, siktar mot nolltolerans av kriminalitet 

Enhetschef (EC) på Förebyggandeenheten är en av representanterna i BRÅ 

(brottsförebyggande rådet) där ovan fråga är en av huvudfrågorna. 

Fältsekreterarna samverkar med KULF, polis, kyrkan, föreningar, vaktbolag m.fl. 

gällande tryggare miljö i centrum samt Dalaberg. 

Fältenhetens uppsökande arbete är riktat till att fånga upp ungdomar som har eller 

riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. 

Förebyggandeenheten är en del i KF:s uppdrag att arbeta för barn och unga på 

Tureborg, vilket kommer verka förebyggande gällande många olika delar där 

kriminalitet är en av dem.  

Tillståndsenheten gör grundliga utredningar vid ansökningar av tillstånd att sälja 

alkohol och tobak i syfte att motverka att kriminella nätverk tar sig in på 

marknaden i Uddevalla eller att bulvanverksamheter (i samma syfte) förekommer. 

Arbete och studier: 

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

 Alla skall ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid skall förkortas 

Förebyggandeenheten ingår i ett utvecklingsprojekt med ett sammanhållet 

föräldraskapsstöd i samverkan med BUN och AMA. Medel från HPR är beviljat 

för detta under 3 år. 

Barn och unga skall få rätt förutsättningar och där är en viktig del att 

kunskapshöja deras föräldrar samt ge verktyg och erbjuda stöd. Ett viktigt fokus 

är språket vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att klara skolan. Flertalet 

verksamheter inom förebyggandeenheten är involverade i detta projekt. 
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Föräldraresursens arbete riktat till föräldrar med invandrarbakgrund är en del av 

ovanstående projekt, men Föräldraresursen arbetar även med andra insatser 

utanför nämnda projekts ramar. Föräldraresursen arbetar även på individnivå och i 

tät samverkan med AMA och föreningarna på Dalaberg. Allt i syfte att ge 

föräldrar stöd i sitt föräldraskap så att barn och unga får möjlighet till en bra start i 

livet. 

Fältarnas och Föräldraresursens samverkansarbete ihop med skolan syftar också 

till ovan nämnda punkter. Ett strukturerat samverkansarbete riktat till familjen där 

Föräldraresursen arbetar med föräldrarna och fältarna med barnet/ungdomen och 

skolan med att rätt stöd och förutsättningar skall finnas i skolan. 

Öppna Förskolan (ÖF) Dalaberg- familjecentral möter familjer i behov av stöd på 

både individ- grupp- och strukturell nivå. Många av familjerna är från andra 

länder och fokus för verksamheten är bl.a. föräldraskapsstöd, etablering, 

integration, vikten av språket, Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). 

Dalabergs ÖF har en SFI grupp i samverkan med vuxenutbildningen. En 

gruppverksamhet som riktar sig till kvinnor som är föräldralediga och som inte 

har rätt till SFI (och som ofta lever isolerade och utan språket) ges möjlighet att 

läsa svenska 1g/v.  

Demokrati: 

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas 

Arbete med medel från Delmos för att kunskapshöja all personal kring frågan. 

Familjestödsenheten har arbetat fram metoder för att arbeta med biståndsbedömda 

insatser riktat till HRVF. Detta arbete kommer fortsätta. 

Fält har gruppverksamhet tillsammans med KULF på Dalabergs fritidsgård 1g/v. 

Gruppen är riktad till flickor boende i området. Barnkonventionen, rätten till ditt 

liv, svenska lagar och regler är inslag som diskuteras. 

Fält har gruppverksamhet gällande HRVF riktad till mellanstadiebarn på 

Hovhultskolan. Både flickor och pojkar. 

Även här kommer ett sammanhållet föräldraskapsstöd in. HRVF diskuteras på 

föräldraträffarna. 

Verksamheter från förebyggande enheten deltar kontinuerligt på mamma- 

pappaträffarna på mötesplats Dalaberg. 
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Fälts arbete riktas till stor del till våra 3 utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, 

Tureborg). Där möter de många familjer från andra länder och HRVF blir en 

naturlig del i arbetet. 

Personalen på ÖF Dalaberg och Kungstorget samt familjeförskolan har hög 

kunskap och HRVF och arbetar förebyggande gällande detta i alla sina öppna 

grupper och även i vissa riktade grupper.  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr SBN 2020/00412  

Remiss övergripande Plan Integration 2030 

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. 

  

Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 

fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 

gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 

mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 

bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-

03-07 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 

 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2021-03-23 

Henrik Sundström 

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-24 intygar 

Ola Löfgren 

 

Skickat 2021-03-24 till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 

Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Remiss övergripande Plan Integration 2030 

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. 

  

Till det strategiska dokument har samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning tagit 

fram en bilaga som är kopplad till de strategiska ställningstagandena. Bilagan kommer 

gälla under resterande tid av mandatperioden och uppdateras inför varje ny 

mandatperiod. Bilagan innehåller politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska 

bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022, daterad 2021-

03-07 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag integration 2021-2022, daterad 2020-12-16 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-09 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att anta bilagan samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 

 

Ärendebeskrivning 

Planens strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden är: 

 

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.   
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- 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 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021-2022 

 

- Trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska 

präglas av ett helhetsperspektiv 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att samtliga 

projekt i centrum och övriga offentliga miljöer ska genomsyras med ett 

helhetsperspektiv och ha ett fokus på trygghetsskapande åtgärder. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar kontinuerligt med 

trygghetsskapande åtgärder, bättre belysning och upprustning av bland annat 

parkmiljöer är något som genomfördes under 2020. Genom uppdraget kommer och kan 

arbetet ytterligare synliggöras. 

 

 

- Samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra 

intressenter för att öka hänsynstagandet i detaljplanarbetet 

 

För att tydliggöra arbetet av integrationsfrågan i detaljplanarbetet har nämnden och dess 

förvaltning arbetat fram ett uppdrag att följa upp i nämndens delår- och 

årsrapporteringar. 

 

Delar av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde styrs av lagkrav även kopplat 

integration och segregation. I samhällsbyggnadsprocessen är det till exempel ett lagkrav 

att under detaljplanarbetet ska 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. 
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Lagkrav är också att i arbetet med en översiktsplan ska integrationsfrågorna redogöras 

på ett övergripande sätt. Det kan exempelvis vara så att man i arbetet närmare 

undersöker den socioekonomiska sammansättningen kopplad till bebyggelsetyp, täthet 

och andra parametrar som direkt eller indirekt påverkar integration och andra sociala 

aspekter.  

 

 

- Samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot 

praktikanter 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt framåt utveckla och 

samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen 

117. Fokus ska vara att nämndens verksamhetsområden ska möjliggöra mottagande av 

fler praktikanter för att på långsikt tillsammans få fler ut i stadigvarande arbete. 

 

Nämnden och dess förvaltning har idag ett påbörjat samarbete mellan Komvux/Astar, 

arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildningen på I17 och främst nämndens 

operativa verksamheter som måltidsservice, lokalvårdsservice samt gata och park 

verksamhet. Arbetet kommer genom det politiska uppdraget synliggöras och utvecklas 

framåt. 

 

Arbetet har tills nu bland annat genererat genom mottagandet av praktikanter att fler 

utrikesfödda får större möjligheter att efter praktikperiod övergå till någon tp av 

anställning. Genom samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen möjliggörs 

arbetsträning som i sin tur kan leda till att utbildning genomförs inom området som 

senare kan resultera i anställning 

 

 

- Arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att segregationen 

ska minska inom utsatta verksamhetsområden och yrkesroller.  

 

Nämnden och dess förvaltning har ett pågående arbete framför allt inom 

Lokalvårdsservice genom ett hälsoprojekt som startades 2019. Inom Lokalvårdsservice 

arbetar många med utländsk bakgrund som behöver träna och utveckla svenskan. Flera 

arbetar ensamma ute på skolor, boenden, byggen och kontor där de inte får möjlighet att 

prata så mycket. Genom hälsoprojektet med veckovisa träningspass skapas samhörighet 

och får igång språkträningen.  

 

 

- Stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt stärka, synliggöra 

och hitta synergier mellan processer och FNs globala mål 2030. 
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Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltningen har startat ett arbete 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. 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Malin Witt 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 

 



Plan integration 2030      2021-03-07 

Samhällsbyggnadsnämndens politiska uppdrag integration 2021–2022 
 

 

Politiska uppdrag 
Namn och beskrivning av 
det politiskt uppdraget 

Syfte med det 
politiska uppdraget 

 

Hur kommer uppdraget att 
följas upp? Mått, nyckeltal 
eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 
hur ni kommer att mäta) 

Ansvarig  Kostnad 

Trygghetsskapande åtgärder 
i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att samtliga projekt i centrum 
och övriga offentliga miljöer ska 
genomsyras med ett 
helhetsperspektiv och ha ett fokus 
på trygghetsskapande åtgärder. 
 

Att öka tryggheten i de 
offentliga miljöerna 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen  

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt för att öka tryggheten 
i de offentliga miljöerna under 
perioden  

Återapportering: eventuella 
avvikelser från planering och vad som 
genomförts under året för öka 
tryggheten i de offentliga miljöerna 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltning arbetar 
kontinuerligt med 
trygghetsskapande åtgärder, bättre 
belysning och upprustning av 
parkmiljöer är bland annat något 
som genomfördes under 2020. 
Genom uppdraget kommer och kan 
arbetet ytterligare synliggöras. 

Avdelningschef 
Tekniska- och 
Planerings-
avdelningen 

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

Samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt 
andra intressenter för att 
öka hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet 
 
För att tydliggöra arbetet av 
integrationsfrågan i 

Att tydliggöra 
integrationsfrågan i de 
tidiga processerna inom 
samhällsbyggnadsprocessen 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delar av 
samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde styrs av lagkrav 
kopplat till integration och 
segregation.  
 
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 

Avdelningschef 
planerings-
avdelningen 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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detaljplanarbetet har nämnden och 
dess förvaltning arbetat fram ett 
uppdrag att följa upp i nämndens 
delår- och årsrapportering. 
 
 

medföra betydande konsekvenser 
eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör 
även en social konsekvensanalys 
(SKA) genomföras. 
 
Lagkrav är också att i arbetet med 
en översiktsplan ska 
integrationsfrågorna redogöras på 
ett övergripande sätt. Det kan 
exempelvis vara så att man i arbetet 
närmare undersöker den 
socioekonomiska 
sammansättningen kopplad till 
bebyggelsetyp, täthet och andra 
parametrar som direkt eller indirekt 
påverkar integration och andra 
sociala aspekter.  
 

Samverka med 
Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen 
för att ta emot praktikanter 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
framåt utveckla och samverka med 
Komvux/Astar och 

Syftet är att nämndens 
verksamhetsområden ska 
möjliggöra mottagande av 
fler praktikanter för att på 
långsikt tillsammans få fler 
människor ut i arbete. 
 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

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

Nämnden och dess förvaltning har 
idag ett påbörjat samarbete mellan 
Komvux/Astar, 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
samt vuxenutbildningen på I17 och 
främst är det nämndens operativa 
verksamheter som har ett samarbete 
- måltidsservice, lokalvårdsservice 
samt Gata och park.  

Samtliga 
avdelningschefer 

 

Kostnader kommer 
behandlas inom 
befintlig ram och 
lyfts för eventuella 
utökade kostnader i 
budget och 
planeringsprocessen 
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arbetsmarknadsavdelningen samt 
vuxenutbildningen I17.  
 

 Arbetet kommer genom det 
politiska uppdraget ytterligare 
synliggöras och utvecklas framåt. 

En handledarutbildning har 
genomförts i AMAs regi för att på 
ett bättre sätt kunna handleda och ta 
emot praktikanter 

Arbetet har tills nu bland annat 
genererat genom mottagandet av 
praktikanter att fler utrikesfödda får 
större möjligheter att efter 
praktikperiod övergå till någon typ 
av anställning så som vikariat eller 
timanställning. Genom samarbetet 
med arbetsmarknadsavdelningen 
möjliggörs arbetsträning som i sin 
tur kan leda till att utbildning 
genomförs inom området praktiken 
utförts inom och som senare kan 
resultera i anställning efter 
utbildning. 

 

Arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
för att segregationen ska minska 

Syftet är att skapa 
samhörighet och få igång 
språkträning. 

 

Uppdraget följs upp i delårs- och 
årsrapporteringen. 

Delårsrapportering redogörs vad som 
görs för att bidra till det politiska 
uppdraget. 

Nämnden och dess förvaltning har 
ett pågående arbete, framför allt 
inom Lokalvårdsservice genom ett 
hälsoprojekt som startades 2019. 
Inom Lokalvårdsservice arbetar 
många med utländsk bakgrund som 
behöver träna och utveckla 

Avdelningschefer  Kostnaden är idag 
finansierade genom 
ett kommunprojekt 
som 
samhällsbyggnad 
deltar i. Sker 
förändring framåt i 
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inom utsatta verksamhetsområden 
och yrkesroller.  
 

Årsrapportering redogörs och 
analyseras vad som utförts under året. 

svenskan. Flera arbetar ensamma 
ute på skolor, boenden, byggen och 
kontor där de inte får möjlighet att 
prata så mycket. Genom 
hälsoprojektet med veckovisa 
träningspass skapas samhörighet 
och får igång språkträningen. 

 

finansieringsfrågan, 
kommer kostnaden 
lyftas i budget och 
planeringsprocessen 

Stärka kunskapen inom de 
globala målen i 
förvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
stärka, synliggöra och hitta 
synergier mellan processer och FNs 
globala mål 2030. 

 

 Uppdraget följs upp i delår- och 
årsrapportering 

Delårsrapportering tertial 1 och 2: 
genom att redogöra vilka åtgärder 
som genomförts, vilka åtgärder som 
planeras framåt. 

Årsrapportering vad som genomförts 
under året och analysera vilka 
effekterna blir. 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltningen har startat ett 
arbete 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. 

Samtliga 
avdelningschefer 

Kostnad behandlas 
inom befintlig ram 
och lyft i budget 
och 
planeringsprocess 
vid eventuella 
utökade kostnader. 
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1. Inledning och gemensam målbild  
Detta dokument är en bilaga till Uddevalla kommuns långsiktiga strategiska dokument ”Plan 

Integration 2030”.  

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 

övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 

 

Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser vid 

varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i denna bilaga, som är kopplad till det 

strategiska dokumentet. Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030 

antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2020.  

 

Beskrivande bild från det strategiska dokumentet: 
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2. Utvecklingen över tid   
Invandring/integration är en av de viktigaste frågorna eller samhällsproblemen för 

medborgarna, enligt SOM-institutet, Göteborgs universitet, som årligen genomför 

undersökningen.    

Uddevalla kommun har sedan år 2007 följt utanförskapet och segregationens utveckling 

genom måttet Utanförskapsindex1. Det finns en stor skillnad mellan olika bostadsområden, 

samt i förhållande till genomsnittet i kommunen. Uddevalla kommun är en av 32 kommuner i 

Sverige, som av regeringen utpekats ha områden med stora socioekonomiska utmaningar. 

Gemensamt för dessa områden är att de har en större andel av hyresrätter med en lägre hyra 

än i många andra områden. Här bor många med låga inkomster, låg utbildningsbakgrund, stor 

andel långtidsarbetslösa och många med stor ohälsa. En annan utmärkande faktor är att 

valdeltagandet är lägre. Socioekonomisk utsatthet drabbar både inrikes födda och utrikes 

födda, men andelen utrikes födda dominerar i dessa områden.  

Att åstadkomma lyckade resultat med att minska segregationen, kräver ett långsiktigt 

kontinuerligt arbete. Dels riktade insatser i de mest utsatta områdena, dels breda insatser inom 

hela kommunen, då segregation är relationell och inte ett isolerat problem endast kopplat till 

vissa stadsdelar.  

Uddevalla kommun har en stor fördel i att ha följt utvecklingen och arbetat med dessa frågor 

under lång tid. En slutsats är att det hjälper att göra riktade insatser. Det går heller aldrig att 

”vila” i riktade insatser, då utanförskapet och segregationen hela tiden fylls på med nya 

personer i ett nytt utanförskap. Resultatet av kommunens mått Utanförskapsindex har inte 

förändrats nämnvärt under dessa 13 år, men vi vet heller inte hur det hade sett ut om vi inte 

gjort några riktade insatser.  

Uddevalla kommuns arbete behöver bli ännu tydligare och systematiskt och därför togs 

initiativet till ett långsiktigt strategiskt dokument som visar på inriktningen de närmaste åren 

(Plan Integration 2030). 

 

3. Genomförande 
Syftet med bilagan är att ge en samlad bild över hur Uddevalla kommun arbetar för att uppnå 

den övergripande målsättningen och de strategiska ställningstagandena, under den aktuella 

mandatperioden.                                                                                                                        

De strategiska ställningstagandena inom de tre områdena är:                                               

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 

                                                 
1 Måttet Utanförskapsindex har följts av kommunen sedan år 2007. Myndigheten Delegationen mot segregation 

tillsammans med SCB kommer att ta fram ett nytt mått som mäter segregationen – ett segregationsindex. 

Uddevalla kommer att följa och beskriva segregationens resultat när måttet är klart att använda.  
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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 

Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt 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 

 

Varje profession (nämnd eller kommunal stiftelse och bolag) beslutar om uppdrag som ska 

påverka och bidra till att uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration. 

Gemensam målbild: Förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga 

och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 
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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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 
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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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 
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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? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

5. Uppföljning politiska uppdrag 

Arbetet med de politiska uppdragen redovisas genom antaget styr-och ledningssystem genom 

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.  

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  
Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

http://www.uddevalla.se/


Uddevalla Energi och plan för integration.   Januari 2020 

 

De tydligaste kopplingarna till planen ser vi finns inom arbetssektorn. I tabellen nedan 

redogörs för några aktiviteter som stödjer kommunens plan 

 

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiskt 

uppdraget 

Syfte med 

det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? Mått, 

nyckeltal eller 

önskad effekt? 

(Beskriv 

startläge, samt 

hur ni kommer 

att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

Vi ser att en 

ökad 

mångfald i 

företaget 

berikar oss 

och kan 

utveckla 

företaget 

vidare 

Öka 

mångfalden i 

företaget 

Något mätetal är 

inte satt. I 

samband med 

rekrytering är 

det givetvis 

kompetens som 

avgör, men vi 

värdesätter 

mångfald 

Rekryterande chef - 

  Minst en PRAO 

plats ska 

erbjudas en 

ickesvensk. 

Hänsyn till språk 

och del i 

verksamheten 

tas 

Rekryterande chef - 

Information. 

Att 

informera 

om 

verksamhet 

förenklar 

integration  

Förbättra 

integrationen 

Uddevalla 

Energi har 

engagerat sig 

mot kvinnovåld i 

en kampanj 

Marknadsavdelningen - 

  Vi genomför ett 

stort antal 

studiebesök samt 

besök i skolor 

för att informera 

om vår 

verksamhet  

Marknadsavdelningen - 



  Vi informerar 

med bildmaterial 

om sopsortering 

i grupper där så 

är efterfrågat 

Marknadsavdelningen - 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 2021/00007  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

 Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

 Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

 Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2021-03-08  

Åke Granath, Annelie Högberg 

 

Skickat 2021-03-08 till 

Kommunledningskontoret 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-02-15 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

 Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

 Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

 Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-02-15 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  
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