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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid OBS! Arbetsmarknadsavdelningen, Junogatan 2, lokal: Utsikten kl. 09:00 

onsdagen den 11 mars 2020  
  
Ordförande Jonas Sandwall 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

 

2.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020 
Dnr KS 2020/00047  

kl 9:00-10:30 (inkl paus för kaffe) 

 

- Status arbetsmarknadsinsatser  

 

- Jobbcentrum 

 

 Bildspel 5 min – ama:s verksamhet 

 Jobbcentrum – så här funkar det 

 Rundvandring på Jobbcentrum plan 2 

 Introduktion (alla nya deltagare går först en introduktion) – vi 

tittar in till gruppen som går igenom passet ”Vem ska försörja 

mig?” 

 ”Så matchas deltagarna ut mot arbetsplatsen” – handledare och 

teamledare berättar om arbetet ute på arbetsplatserna 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Strömsholm 

3.  Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 
Dnr KS 2020/00154  

 

kl 10:30-11:00 

Annette Nyman 

4.  Avveckling av mötesplats Tureborg 
Dnr KS 2019/817 

Kl 11:00-11:15 

Annette Nyman 
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Föredragningslista Föredragande 

5.  Övergripande plan Integration 2030 och övergripande plan Välfärd 

2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
 

kl. 11:15-12:00 workshop 

 

kl 13:00-16:00 workshop, forts 

 

 

 

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

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, mars 

Sammanfattning 

Tre informationsärenden skall enligt antaget Årshjul, behandlas under mars månad:  

 Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 Jobbcentrum 

 Status arbetsmarknadsinsatser 

 

Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk – utgår och flyttas 

fram till mötet i april. 

Landets alla kommuner och landsting ska, enligt lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella minoriteterna. 

Förslaget om nya riktlinjer i Uddevalla kommun är ute på remiss i kommunens 

nämnder. För att vänta in dessa svar så utgår ärendet och flyttas fram till april månad. 

 

Jobbcentrum 

Den 14 februari träffades samtliga grupper i Jobbcentrum för en gemensam 

samverkansdag. Samtliga parter är överens om att arbetet med gemensam handläggning 

skall fortgå och att det är ett mycket värdefullt arbetssätt. Arbetsförmedlingen är dock 

fortfarande medverkande i mindre skala. 

 

Status arbetsmarknadsinsatser 

Antalet nyinskrivna deltagare under årets första åtta veckor är 20 % färre än samma 

period förra året. Anvisade från arbetsförmedlingen är endast ett fåtal. De har 

fortfarande inte kommit igång med att anvisa arbetslösa för arbetsträning i kommunen. 

Vi fortsätter i stället att fokusera på den sedan hösten nystartade ”Drop In” för 

försörjningsstödstagare. Det är ett slags Jobbcafé, där målsättningen är att visa vägen 

mot den reguljära arbetsmarknaden. 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 
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Ärendebeskrivning 

Jobbcentrum 

Medarbetarna i Jobbcentrum fortsätter att ha sporadisk samverkan i väntan på att en ny 

rutin ska träda ikraft. Den 14 februari träffades samtliga grupper i Jobbcentrum för en 

gemensam samverkansdag. Syftet med dagen var att diskutera hur den framtida 

samverkan skulle kunna se ut, ta in åsikter och tankar från medarbetare. Därefter har 

chefsgruppen träffats och bearbetat inputen från grupperna och påbörjat arbetet med att 

ta fram ett förslag på hur organisation av jobbcentrum ska se ut. Samtliga parter är 

överens om att arbetet med gemensam handläggning skall fortgå och att det är ett 

mycket värdefullt arbetssätt. Arbetsförmedlingen är dock fortfarande medverkande i 

mindre skala. 

 

Status arbetsmarknadsinsatser 

Antalet nyinskrivna deltagare under årets första åtta veckor är 20 % färre än samma 

period förra året. Anvisade från arbetsförmedlingen är endast ett fåtal. De har 

fortfarande inte kommit igång med att anvisa arbetslösa för arbetsträning i kommunen. 

Vi fortsätter i stället att fokusera på den sedan hösten nystartade ”Drop In” för 

försörjningsstödstagare. Det är ett slags Jobbcafé, där målsättningen är att visa vägen 

mot den reguljära arbetsmarknaden.  

När vi tittar på statistiken över aktiva deltagare de första åtta veckorna och jämför med 

samma period tidigare år, så ser vi bl.a.: 

- Andelen utrikes födda minskar – detta beror på att arbetsförmedlingen inte ger några 

nya insatser och utrikes födda har tidigare varit en stor målgrupp med bl.a. Extratjänster. 

- Andelen med nedsatt arbetsförmåga ökar – beror till största delen på att en ökad andel 

kommer från försörjningsstödet. 

 

Period 8 veckor: 1 jan. – 24 febr. 2020 1 jan. – 24 febr. 2019 1 jan. – 24 febr. 2018 

Antal aktiva 

deltagare: 

348 461 418 

Fördelning 

kvinnor/män: 

45 % kvinnor 

55% män 

51 % kvinnor 

49 % män 

50 % kvinnor 

50 % män 

Andel nedsatt 

arbetsförmåga: 

25 % 20 % 20 % 

Andel utrikes födda: 50 % 63 % 62 % 

Antal nyinskrivna: 54 st 67 st 86 st 

Antal avslutade: 32 st 82 st 52 st 

Andel av de 

avslutade som gått 

vidare till 

arbete/studier: 

37,5 % 

(12 st) 

33 % 

(27 st) 

31 % 

(16 st) 
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Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

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

 

Områdesbegränsning av Eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

 

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

 Förvärvsintensitet högst 60 % 

 Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

 Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

 Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

 

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

 

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  
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Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvsintensitet Andel 
långtidsinskrivna 
arbetslösa 

Andel 
lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

     

1485 C1220 
(Dalaberg Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 
(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 
(Tureborg-
Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att till Migrationsverket lämna namnen på Uddevallas tre DeSO områden 1485 C1220 

(Norra Dalaberg), 1485 C1240 (Norra Hovhult) och 1485 C1070 (Tureborg-

Stenbacken), till den förteckning som Migrationsverket upprättar över områden som 

skall omfattas av begränsar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende 

 

   

Ärendebeskrivning 

Rätten till dagersättning begränsas för asylsökande som väljer att bo i områden med 

socioekonomiska utmaningar   

Ändringar: Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Beslutsunderlag: Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande  

SFS: 2019:1204–1205     

Ikraftträdande: 1 januari 2020  

Reglerna om eget boende för asylsökande ändras för att asylsökande i fler fall än i dag 

ska välja att bo där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och för 

att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 

Ändringarna innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område 
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med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.   

Vilka områden som omfattas kommer att anges i en förteckning som Migrationsverket 

ska hålla tillgänglig och som ska börja gälla den 1 juli 2020. Ändringarna har sin grund 

i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i 35 år. 

Befolkningsökningen i Uddevalla består i stort sett enbart av personer med utländsk 

bakgrund (98,5 % mellan år 2010–2018). De flesta är själva utrikes födda, men även 

barnen som sedan föds i Sverige räknas in i statistiken med utländsk bakgrund. 

 
 

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för personerna under asylprocessen 

(tiden då ärendet behandlas och personerna väntar på besked om beviljat 

uppehållstillstånd eller avslag). Migrationsverket upphandlar bostäder åt de asylsökande 

runt om i hela Sverige. De vill helst ha tillgång till lägenheter. Idag är det några privata 

ägare som hyr ut ett antal lägenheter på olika platser i Uddevalla. När antalet 

asylsökande ökade lavinartat under hösten 2015, så tvingades Migrationsverket att 

upphandla flera större anläggningsboenden runt om i landet. I Bohuslän och Dalsland 

fanns flera gamla anläggningar som kunde göras om till boenden. Nu har de flesta 

stängts igen.  
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De asylsökande som under asyltiden bott i migrationsverkets boenden (ABO), kan efter 

uppehållstillstånd få hjälp med bosättning. Dessa fördelas då enligt Bosättningslagen 

som trädde i kraft den 1 mars 2016. Dessa utgör en mindre andel av de som får 

uppehållstillstånd. Fördelningen sker genom beslutade årliga Länstal och Kommuntal. 

Uddevalla har under dessa år fått Kommuntalen: 83 (2016), 52 (2017), 26 (2018), 15 

(2019), 12 (2020). Det innebär att kommunen skall tillhandahålla boende och praktisk 

hjälp till bosättning för dessa 12 personer sammanlagt år 2020. För Uddevalla så har de 

anvisade nyanlända utgjort ca 10 % av det totala antalet nyanlända. Resterande bosätter 

sig på egen hand. 

 
Bor man alltså i Eget boende (EBO) som asylsökande, så kan man inte sedan få hjälp 

med bosättning efter uppehållstillstånd.  

Av de som under asyltiden bott i Eget boende i Uddevalla och som sedan beviljas 

uppehållstillstånd, så väljer merparten av dessa att bo kvar i kommunen. Många bor 

kvar i samma bostad, hos släkt och vänner, tills de kan få ett eget kontrakt för eget 

boende. De flesta bor i de redan trångbodda områdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg. 

 

Genom nya lagförändringen som minskar möjligheten till Eget boende under asyltiden, 

i socioekonomiskt utsatta områden, så tror vi att antalet egenbosatta kommer att minska 

i hela Uddevalla. På sikt kommer också mottagandet av nyanlända att minska. 

 

Vi på kommunledningskontoret gör årliga prognoser (ibland flera) över hur många av 

våra nyinflyttade som bedöms tillhöra gruppen nyanlända. Vi följer noggrant 

migrationsverkets prognoser (fyra ggr/år) över det uppskattade antal som kommer att få 

uppehållstillstånd. Vi kan se att ca 0,5 % årligen, de sista fyra åren, valt att flytta till 

Uddevalla efter uppehållstillstånd. Vi använder därför 0,5 % när vi gör prognosen 

framåt för 2020–2022. Till detta antal lägger vi till flyttnettot (som de sista åren utgjort 

20 % av vårt totala mottagande). Antal nyanlända år 2019 var 169 (134 direktinflyttade 

+ 35 i flyttnetto). Prognosen för år 2020 är 140. 

Statistiken är viktig dels i det dagliga arbetet i förvaltningarna, dels när vi reviderar vår 

bostadsförsörjningsplan m.m.  
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Bilden visar nyinflyttade nyanlända efter uppehållstillstånd. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson, Annette Nyman 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(5) 

2019-11-18 Dnr KS 2019/00817 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

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

 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

 

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

 

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28 

 

 

   

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet ”Program för integration 

och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtidigt beslöts att revidering av 

programmet skulle ske redan efter ett år, med uppdraget åt nämnderna att ta fram 

uppdrag som bättre motsvarar den ambitionsnivå och nytänkande som krävs för att nå 

uppsatta mål. Det reviderade handlingsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 2009-

04-08. Handlingsprogrammet innehöll nu 50 uppdrag (tidigare 38), som antagits i de 

olika nämnderna. 33 av uppdragen finansierades inom ram och de övriga 17 

uppskattades kosta ca 10,5 mkr. Dessa kostnader skulle behandlas inom den ordinarie 

planerings-och budgetprocessen. 

 

Kommunstyrelsen ägde 15 av dessa 50 uppdrag. Ett av uppdragen löd: Få till stånd 

fysiska väl fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. 

Ambitionsnivån var 2–3 mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en 

uppskattad beräknad kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 

Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26.   

 

Dalaberg 

För att snabbt kunna komma igång med att skapa en mötesplats, samt få till stånd en 

snabb finansiering, så skapades en samfinansieringsmodell mellan berörda nämnder 

(man använde denna modell redan till att samfinansiera en halvtid 50 % samordnare för 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(5) 

2019-11-18 Dnr KS 2019/00817 

  

 

 

 

Navet). Samfinasieringsmodellen antogs utav det s.k. ”Övernavet”. Övernavet hade till 

uppdrag att stötta samverkansgruppen ”Navet” i norra Uddevalla, genom att skapa 

ekonomiska förutsättningar för utveckling av området. Initiativet till en gemensam 

mötesplats på Dalaberg, togs utav Navet. Övernavet bestod av kommunalråd, nämnd-

ordförande och förvaltningschefer för nämnderna Socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden. Den 

procentuella fördelningen av kostnader som antogs var SN och BUN 40 % vardera och 

KFN och TN 10 % var. 

 

Arbetet med att skapa mötesplats Dalaberg skedde genom en ”mötesplatsgrupp” med 

representanter från Navet, som löpande rapporterade och stämde av med Övernavet, 

som utgjorde styrgrupp åt arbetet. Övernavet var tydliga med att inte hyra externa 

lokaler, utan använda kommunens egna lokaler. Därför användes den ”korridor” som 

var mellan skolans matsal och fritidsgården. Man tog även en del av ”lilla matsalen” för 

att göra mötesplatsen lite större. När det gällde personal, så var förvaltningscheferna 

helt överens om att det behövs en samordnande funktion, men att de sedan skulle fylla 

upp med befintlig personal från förvaltningarna, som skulle kunna schemaläggas på 

mötesplatsen (detta har aldrig fungerat). Även Svenska kyrkan och studieförbundet 

Vuxenskolan bemannade mötesplatsen. Övernavet beslöt att mötesplatsen, likt 

samordnaren för Navet, skulle vara organiserad under Kultur och fritidsnämnden. Det 

tydliggjordes dock att samtliga samverkande parter ansvarar för att fylla mötesplatsen 

med aktiviteter och insatser.  

 

Tureborg 

När mötesplats Dalaberg hade invigts, så beslöt politikerna i kommunstyrelsens 

Beredning för integrations-och demokratifrågor, att nästa mötesplats skulle ligga på 

Tureborg. (Ett av beredningens uppdrag var; Ansvara för samordning, uppföljning, 

utvärdering och revidering av Program för integration mot fastställda mål). 

Eftersom det inte fanns varken samverkansgrupp eller samhällsservice på Tureborg, så 

inleddes arbetet med att skapa en samverkansgrupp likt Navet. Kommunstyrelsen beslöt 

även 2010-06-16 att en styrgrupp för arbetet skulle bildas och att det färdiga förslaget 

sedan skulle tas upp i planeringsdialogen 2012–2014. Styrgrupp åt mötesplats Tureborg 

bestod även denna gång utav kommunalråd, nämnd-ordförande och förvaltningschefer. 

Här ingick även representanter från ungdomsfullmäktige, samt VD Uddevallahem och 

chef för Hyresgästföreningen. Styrgruppen var verksam under två år, fram till att KS 

beslöt 2012-04-25 att godkänna styrgruppens arbete och att anse uppdraget slutfört. 

 

Kommunstyrelsen hade då redan 2011-08-31, beslutat att hyra modul till mötesplats i 

väntan på nybyggnation av ett ”Allaktivitetshus” på Tureborg. Samtidigt beslöts att anta 

den föreslagna samfinasieringsmodellen, som i detta fall bestod av sex aktörer. 

SN och BUN 30 % var och KFN, TN, KS, samt Uddevallahem 10 % vardera.  

Finansieringen täckte kostnader för rivning av gamla fritidsgården, framdraget vatten 

och avlopp till nya platsen för nybyggnation (bredvid nuvarande modul/mötesplats), 

flytt och placering av modul, drift, samt en samordnande personal (även här beslöt 
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förvaltningscheferna att befintlig personal i förvaltningarna skulle bemanna 

mötesplatsen tillsammans med samordnaren). 

När styrgruppen var klar med sitt uppdrag, så lades även här ansvaret för mötesplatsen 

på Kultur och fritidsnämnden. 

 

Dessa samfinansieringsmodeller, där flera aktörer tillsammans finansierar, används 

fortfarande. Ingen har lyft kostnaderna i någon planeringsdialog. 

 

Utvärdering av mötesplatserna 

År 2015 samfinansierar Kommunledningskontoret och Kultur och fritid en extern 

utredare för att utvärdera mötesplatserna. Rapporten ”Mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg – utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet” 2015-03-05, 

pekade bl.a. på att det fanns ett önskemål om att flytta den organisatoriska tillhörigheten 

av mötesplatserna från Kultur och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. Detta gjordes 

och ansvaret har legat på KS sedan 2016-05-01. Utredningen pekade även på att syftet 

med mötesplatserna var mycket otydligt. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan 

övertagandet, arbetat med att förtydliga mötesplatsernas uppdrag genom tydligare 

ansvarsområden. 

 

Nuvarande kostnad 

Kommunledningskontoret fakturerar följande kostnad för år 2019: 

Nuvarande kostnad samfinansieringsmodell: 

Aktör: Dalaberg Tureborg 

BUN    269 300    360 000 

SN    269 300    360 000 

KFN      67 700    120 000 

SBN      67 700    120 000 

KS     120 000 

Uddevallahem     120 000 

Totalt: 1 874 000 kr   674 400 kr 1 200 000 kr 

 

Idag skjuter kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning till medel, så att 

minimum 2,5 samordnande personal finns på båda mötesplatserna. Personalen ansvarar 

för fyra olika verksamhetsområden; drift och värdskap, aktiviteter i samverkan, 

vägledning, samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna sker i stor samverkan med 

det civila samhället och drift och värdskap sköts med hjälp av arbetslösa i 

arbetsmarknadspolitiska program. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 
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Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2019/00817  

Risk- och konsekvensbedömning vid förändring av 
mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan 2016 för Mötesplats Dalaberg och Mötesplats 

Tureborg. 

  

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 

Vid arbetsmarknads-och integrationsutskottets sammanträde den 9 oktober, så framkom 

det att även andra nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre 

gäller så finns ingen ekonomi att driva mötesplatserna vidare.  

  

Utskottet uppdrog vid dess oktobersammanträde till kommunledningskontoret att 

genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna. Risk- 

och konsekvensbedömning daterad 2019-11-06 biläggs ärendet som en delinformation. 

Ytterligare information kommer att ges vid utskottets decembersammanträde. 

 

Ordföranden tackar för informationen.     



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KFN 2019/00181  

Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för verksamheterna på Mötesplats 

Tureborg och Mötesplats Dalaberg. Mötesplatserna samfinansieras av socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt Uddevallahem. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden uppbär 35 procent vardera av finansieringen av mötesplatserna. 

Socialnämnden beslutade i september 2019 att gå ur 

samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att avveckla mötesplatserna, eftersom kostnaderna 

för mötesplatserna består till dess avveckling är genomförd. Kommunledningskontoret 

föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg, med start senast april 2020. 

Förslaget har skickats på remiss till samverkanaktörerna, som ombeds belysa hur en 

avveckling påverkar dess egna verksamhet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att långsiktiga, omfattande och systematiska 

kommunala insatser på såväl Tureborg som Dalaberg krävs. Stora, och i många fall från 

varandra skilda, utmaningar präglar båda bostadsområdena. En minskning av de 

kommunala insatserna riskerar att få enorma individuella och samhälleliga kostnader på 

sikt. Därför är det nu, i besparingstider, som den kommunala organisationen som helhet 

behöver arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga och långsiktiga insatser. Naturliga 

och välfungerande mötesplatser är viktiga och samhällsservice krävs för att öka den 

sociala gemenskapen i alla delar av kommunen.  

  

På Dalaberg finns naturliga flöden som uppmuntrar till möten (såsom kyrka, öppen 

förskola, bibliotek, fritidsgård, affär mm). Den kommunala mötesplatsen utgörs där av 

en korridor mellan två verksamheter (grundskolans matsal och fritidsgården). Lokalen 

för själva mötesplatsen är därför starkt begränsad fysiskt att den knappast kan betraktas 

som en genuin mötesplats. Viktiga arbetsuppgifter på mötesplats Dalaberg är utskrift av 

dokument samt individuell rådgivning i samhällsfrågor. Dessa arbetsuppgifter, liksom 

motsvarande samhällsservice, bör kunna utvecklas på kontaktcenter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det svårligen anses nödvändigt med två liknande 

kommunala samhällsfunktioner inom en tre kilometers radie. 

  

På Tureborg är bostadsområdet utformat så att mötesplatsens fysiska placering inte 

refererat till de flöden som naturligt sker i området. Det är ett av skälen till att 

mötesplatsen inte i önskvärd utsträckning har hittat ett funktionellt integrationsarbete. 

Till skillnad från Dalaberg, har Tureborg ingen samhällsservice. Det gör att Tureborg 

helt saknar gemensamma mötesplatser. Tureborg har stora sociala utmaningar som 

behöver åtgärdas och stora förebyggande satsningar behöver genomföras. Finns inga 

öppna aktiviteter, sker umgänget i trappuppgångar och utomhus i området. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

På framgångsrika mötesplatser (som ComUng i Lund är ett exempel på) finns både 

arbetsförmedling, fritidsledare och socialtjänst närvarande, liksom Försäkringskassan. 

Genom gemensam process kan hela människan fångas upp. 

  

Organisationen av mötesplatserna spelar en avgörande roll för dess funktion, och 

organisationen har under årens lopp bytt skepnad ett antal gånger. Detta gör 

föreliggande remissärende komplext.  

  

Förutsättningarna skiljer sig radikalt mellan de olika bostadsområdena, vilket gör att 

man inte kan applicera goda exempel från den ena mötesplatsen på den andra. Projekten 

måste utgå från de förutsättningar som gäller på just den mötesplatsen. Vad man än gör 

för mindre insatser, förändrar det inte strukturen från grunden. Detta är en 

kommungemensam fråga som innehåller en rad olika aspekter och som inte bör ligga på 

varje enskild nämnd att besluta om. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att utreda hela bostadsområdena 

Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser och det faktum att 

de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från senaste LUPP och 

Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska tillgodoses i respektive 

bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners välfärdsarbete. Därefter kan 

förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika ansvarsområden utpekas.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg, 

kommunledningskontoret 2019-11-06.     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för verksamheterna på Mötesplats 

Tureborg och Mötesplats Dalaberg. Mötesplatserna samfinansieras av socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt Uddevallahem. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden uppbär 35 procent vardera av finansieringen av mötesplatserna. 

Socialnämnden beslutade i september 2019 att gå ur 

samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att avveckla mötesplatserna, eftersom kostnaderna 

för mötesplatserna består till dess avveckling är genomförd. Kommunledningskontoret 

föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg, med start senast april 2020. 

Förslaget har skickats på remiss till samverkanaktörerna, som ombeds belysa hur en 

avveckling påverkar dess egna verksamhet. 
 

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att långsiktiga, omfattande och systematiska 

kommunala insatser på såväl Tureborg som Dalaberg krävs. Stora, och i många fall från 

varandra skilda, utmaningar präglar båda bostadsområdena. En minskning av de 

kommunala insatserna riskerar att få enorma individuella och samhälleliga kostnader på 

sikt. Därför är det nu, i besparingstider, som den kommunala organisationen som helhet 

behöver arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga och långsiktiga insatser. Naturliga 

och välfungerande mötesplatser är viktiga och samhällsservice krävs för att öka den 

sociala gemenskapen i alla delar av kommunen.  

 

På Dalaberg finns naturliga flöden som uppmuntrar till möten (såsom kyrka, öppen 

förskola, bibliotek, fritidsgård, affär mm). Den kommunala mötesplatsen utgörs där av 

en korridor mellan två verksamheter (grundskolans matsal och fritidsgården). Lokalen 

för själva mötesplatsen är därför starkt begränsad fysiskt att den knappast kan betraktas 

som en genuin mötesplats. Viktiga arbetsuppgifter på mötesplats Dalaberg är utskrift av 

dokument samt individuell rådgivning i samhällsfrågor. Dessa arbetsuppgifter, liksom 

motsvarande samhällsservice, bör kunna utvecklas på kontaktcenter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det svårligen anses nödvändigt med två liknande 

kommunala samhällsfunktioner inom en tre kilometers radie. 

 

På Tureborg är bostadsområdet utformat så att mötesplatsens fysiska placering inte 

refererat till de flöden som naturligt sker i området. Det är ett av skälen till att 

mötesplatsen inte i önskvärd utsträckning har hittat ett funktionellt integrationsarbete. 

Till skillnad från Dalaberg, har Tureborg ingen samhällsservice. Det gör att Tureborg 

helt saknar gemensamma mötesplatser. Tureborg har stora sociala utmaningar som 
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behöver åtgärdas och stora förebyggande satsningar behöver genomföras. Finns inga 

öppna aktiviteter, sker umgänget i trappuppgångar och utomhus i området. 

 

På framgångsrika mötesplatser (som ComUng i Lund är ett exempel på) finns både 

arbetsförmedling, fritidsledare och socialtjänst närvarande, liksom Försäkringskassan. 

Genom gemensam process kan hela människan fångas upp. 

 

Organisationen av mötesplatserna spelar en avgörande roll för dess funktion, och 

organisationen har under årens lopp bytt skepnad ett antal gånger. Detta gör 

föreliggande remissärende komplext.  

 

Förutsättningarna skiljer sig radikalt mellan de olika bostadsområdena, vilket gör att 

man inte kan applicera goda exempel från den ena mötesplatsen på den andra. Projekten 

måste utgå från de förutsättningar som gäller på just den mötesplatsen. Vad man än gör 

för mindre insatser, förändrar det inte strukturen från grunden. Detta är en 

kommungemensam fråga som innehåller en rad olika aspekter och som inte bör ligga på 

varje enskild nämnd att besluta om. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att utreda hela bostadsområdena 

Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser och det faktum att 

de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från senaste LUPP och 

Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska tillgodoses i respektive 

bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners välfärdsarbete. Därefter kan 

förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika ansvarsområden utpekas.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg, 

kommunledningskontoret 2019-11-06.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.  
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Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

kommunstyrelsen 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr SN 2019/00266  

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av mötes-
plats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till kommunlednings-

kontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötes-

platserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram. Förslag har lämnats av 

kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med avveckling. Kommunlednings-

kontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. Ärendet har remit-

terats till samtliga nämnder samt Uddevallahem. Socialnämnden ombeds att i sitt 

remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det inte längre 

finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 7.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.     

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg.  

  

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden får till protokollet 

anteckna följande: 

Vi reserverade oss till förmån för egna förslag när majoriteten genomförde 

nedskärningar utav nämndens förebyggande sektion 18e september förra året där 

bidraget till mötesplatserna ingick i ett paket. 

Vi påtalade för majoriteten att när dom beslutar om att ta bort medfinansieringen för 

mötesplatserna utan att samverka med övriga nämnder som är med och finansierar så 

slår man sönder en finansieringsmodell som funnits i många år oavsett politiskt styre. 

Vi påtalade att detta innebär att antingen får mötesplatserna läggas ned eller så får 

majoriteten hitta en ny finansieringsmodell. Vi har under vårt styre satsat på 

mötesplatser som en modell för att öka känslan utav samhörighet, Minska utanförskap, 

otrygghet, ensamhetsproblematik, arbetsmarknadsinsatser mm. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 21 forts 
 

Vi hoppas majoriteten återkommer med en central finansieringsmodell vilket var vårt 

förslag för en utveckling utav mötesplatser utifrån rådande behovet. En samverkan med 

kommunens övriga mötesplatser (verksamheter som är öppna för alla tex 

aktivitetscenter, bibliotek osv) samt idéburen sektorn vore lämpligt för största 

resurseffektivitet. 

 

Socialnämnden godkänner att Martin Pettersson (SD) får till protokollet anteckna 

följande: 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 

verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-02-26 

Ann-Charlott Gustafsson, Mikael Bjuhr 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-27 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-02-27 

Kommunstyrelsen 

Socialtjänstens ledningsgrupp 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

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

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till 

kommunledningskontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid 

förändring av mötesplatserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram.  

 

Förslag har lämnats av kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med 

avveckling. Kommunledningskontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats 

Tureborg. Ärendet har remitterats till samtliga nämnder samt Uddevallahem.  

Socialnämnden ombeds att i sitt remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna 

verksamhet, då det inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska 

samverkansforum.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg.  

   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har stora utmaningar, främst relaterat till den demografiska 

utvecklingen, som innebär fler barn och unga och allt fler äldre, som har behov av 

nämndens tjänster. Då behoven ökar mer än resurserna har förvaltningen fått i uppdrag 
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av nämnden att prioritera hur verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för 

tilldelade resurser. 

 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga, som bl.a. innebär att verka för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska särskilt 

uppmärksamma barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. 

Det mesta av nämndens arbete är lagstyrt, men det förebyggande arbetet har en central 

betydelse. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande 

arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former av rådgivning och stöd 

erbjuds inom ramen för det förebyggande arbetet. 

 

Utifrån rådande situation fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

organisering och prioritering av hur det förebyggande arbetet, dvs .de resurser som inte 

är lagstyrda, skall användas. De verksamheter som har stöd i forskning och direkt 

koppling till socialnämndens ansvarsområde för barn och unga har prioriterats. Annat 

stöd som främst riktas till vuxna, såsom anhörigstöd och Mötesplatser samt generellt 

stöd har nedprioriterats. För socialtjänstens del skulle det innebära stora konsekvenser 

att avveckla föräldrastöd, öppna förskolor, fältsekreterare osv.   

 

Öppna förskolorna Dalaberg och Kungstorget har ca 9000 besök per år och är 

plattformen för mycket av socialnämndens förebyggande sociala arbete. Öppna 

förskolan Kungstorget har många besökare från Tureborg och riktar också uppsökande 

arbete dit. Därmed inte sagt att Mötesplatserna inte också är betydelsefulla, men där kan 

vi inte påvisa de konsekvenser för nämnden som en avveckling av ovan nämnda 

verksamheter skulle innebära. 

 

Det som vi främst ser som konsekvenser är att om Mötesplatsen Tureborg försvinner så 

finns ingen kommunal närvaro i området. Fältenheten har kunnat låna lokalen kvällstid 

för ungdomsverksamhet, och den möjligheten försvinner. Mötesplatserna har också 

varit bra mötesplatser för socialtjänsten att informera om socialtjänstens verksamhet, 

och man har kunnat använda personalen på mötesplatsens relationskapital i mötet med 

behövande. 

 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 
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Handläggare 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen  
Telefon 0522-69 70 08 
peter.madsen@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen.  
 
Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020.       

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 §§ 54 Risk- 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad   
   

Ärendebeskrivning 
För barn och utbildningsnämnden är det grundskolan som belyser hur en avveckling av 
mötesplats Tureborg påverkar deras verksamhet.  
 
Tureborg är ett område vars socioekonomiska situation har försämrats. Grundskolan ser 
att det finns ett behov av att satsa på mötesplatsen för att möta den problematiken som 
finns i ungdomsgruppen på Tureborg. Enligt välfärdsredovisningen 2018 klassas 
Tureborg som ett socioekonomiskt utsatt område, där det bor många barn och 
ungdomar.  En stor andel barn och ungdomar har inga organiserade fritidsaktiviteter, 
enligt Annette Nymans Risk- och konsekvensbedömning. Brist på organiserade 
fritidsaktiviteter är en känd riskfaktor för utvecklande av normbrytande beteende i 
ungdomsgrupper med risk för socialt utanförskap. Den nuvarande mötesplatsen 
skapades mot bakgrund av det som beskrivs ovan och de behov av organiserade 
mötesplatser som då fanns. Det finns inget idag som tyder på att behovet har förändrats 
utan snarare att svårigheterna har ökat kring såväl det psykosociala måendet som kring 
droganvändning i området.  
 
Mötesplats Tureborg har genom sin verksamhet kunnat stärka vuxna i området att stötta 
och möta barn- och ungdomar på ett klokt vis. Organiserade mötesplatser för vuxna där 
man har möjlighet träffa representanter från kommunen och ambassadörer för bl.a. 
demokratiska värderingar är angeläget eftersom det saknas naturliga mötesplatser så 
som föreningslokaler, öppna förskolor eller liknande. I den sociala insatsgruppen lyftes 
Tureborg som ett område med stora behov av förebyggande insatser. Ett stort problem 
ansågs vara bristen på insyn då det inte finns någonstans att möta ungdomarna som 
bor/vistas i området. En välorganiserad mötesplats för ungdomar/barn är en viktig del 
för lokalsamhället. Att ha en plats att mötas på för att få ett socialt och kulturellt utbyte 
är angeläget ur ett integrationsperspektiv men också för att ge möjlighet att vidga vyer 
och möta/utveckla olika intressen och möjligheter som främjar sunda livsstilsval och för 
att bryta utanförskap.  Mötesplatsens läge mitt i området har gjort att det funnits ett 
flöde av vuxna i området vilket skapar ett lugnare samhälle. Därigenom minskar det 
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risken för att konflikter, händelser och andra typer av situationer uppstår men när de gör 
det finns större möjligheter att vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera det. Det 
här är situationer som redan nu hanteras inom ramen för skolans kompensatoriska 
uppdrag men grundskolan ser en stor risk att de ökar. Från grundskolans sida har vi en 
stor oro kring att de förebyggande och främjande insatserna får stryka på foten i rådande 
läge. 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Peter Madsen  
Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola  

Expediera till 
Kommunstyrelsen  



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-02-27 

2~ .. .6.~.t~f~~·~····· 
PemillaGu~ 

·~··········~··················· 
Camjl a VP.tSOn-~ 

Paragrafer §§ 22-23 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-02-27 
2020-03-20 

Th(4 ... ~.~~P~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kem 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 23 Dnr BUN 2019/01256 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007-2011 ". Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen. 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och B UN, som de stora nämnderna, 3 5 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § § 54 Risk 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss. 

Justerandes s~ur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Protokollsanteckningar 
Niklas Moe (M) lämnar följande protokollsanteckning från samverkansmajoriteten; M, 
C, L, KD, MP och UP: 

"Att barn och utbildningsförvaltningen samt ordförande får i uppdrag att gemensamt 
med övriga nämnder hitta ett bra verksamhetsalternativ istället för mötesplats Tureborg 
gällande fritid för barn och unga på Ture borg." 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar för Vänsterpartiet följande protokollsanteckning: 

"Remissvaret från grundskolan är bra, men täcker inte in alla aspekter för området 
Tureborg. 
Risk- och konsekvensbedömningen beskriver hur Tureborg kommer att sakna vuxna 
som rör sig naturligt i området och personal som ser över näridrottsplatsen. Det bor 
många barn och unga i området och risken finns att yngre dras till äldre ungdomsgäng. 
Det blir svårare att nå de boende utan lokal. Vänsterpartiet förordar alternativ 2 som 
beskrivs under åtgärder: 
Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheten. Att en genomförandeplan 
tas fram. Politiska beslut i nämnder och Kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig 
nämnd, samt att finansiering lyfts i kommande plan- och budgetdialog. 

Vi tror inte på att denna besparing blir en besparing för kommunen, tvärtom kommer 
det på sikt att generera kostnader som överstiger denna mindre summa. Tidiga insatser 
på barn och unga ger vinst längre fram i form av bl.a godkända betyg och framtida 
arbete. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (v) ers i BUN, ledamot i KF." 

Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning: 

"Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 
det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket klart 
är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en fritidsgård. 

Just~es signat#" Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 

Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för verksamhetsåret 
2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Ture borg." 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

r:p eALZJJ_ 6 Vo ~L 6s 11'-, 

Camilla Olsson (C) 

~eor~ 

Sonny Persson (S) 

~~ 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon +46522696049 

annette.nyman@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavd/integration 

Junogatan 2 

0522-69 60 00   

    

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

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av 

mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 

Metod: ABC för riskbedömning inför ändring i verksamhet 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet ”Program för integration 

och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Programmet reviderades redan efter ett år 

och det reviderade handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2009-04-08. 

 

Ett av kommunstyrelsens uppdrag i handlingsprogrammet löd: Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. Ambitionsnivån var 2–3 

mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en uppskattad beräknad 

kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 

Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26.   

När kommunledningskontoret var färdig med uppdraget med att få till stånd 

mötesplatserna, så lades sedan det samordnande ansvaret för att driva mötesplatserna 

på Kultur och fritidsnämnden. Samtliga berörda förvaltningar ansvarade sedan för att 

fylla mötesplatserna med aktiviteter/insatser, samt att bemanna genom att ”flytta 

resurser” till mötesplatserna. Bemanningen med att flytta resurser har aldrig fungerat i 

praktiken. 2016-05-01 flyttades det samordnande ansvaret över till kommunstyrelsen. 

 

Beslut gällande mötesplats Dalaberg finns enbart dokumenterat genom 

protokollsanteckningar från möten med ”Övernavet” (kommunalråd, nämnd-ordförande 

och förvaltningschefer för nämnderna Barn-och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 

Kultur-och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden), se anteckningar från mötena 

2008-01-25, 2008-08-18, samt 2008-06-19. När det gäller den samfinansieringsmodell 

som beslutades av Övernavet (BUN och SN 40 % och TN och KFN 10%), så förmodas 

att detta sedan förankrades, samt beslutades i respektive nämnd. 

 

Beslut mötesplats Tureborg är taget i kommunstyrelsen 2010-06-16, 2011-08-31, samt 

2012-04-25. Eftersom Tureborg helt saknar naturliga mötesplatser, så ritade en arkitekt 

upp ett förslag på ett nytt ”Allaktivitetshus”, som skulle fylla behoven för alla 

åldersgrupper. Huset skulle byggas på samma plats som gamla fritidsgården låg 

tidigare. Eftersom behovet av en mötesplats ansågs vara akut och man inte kunde 
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invänta en nybyggnation, så beslöt kommunstyrelsen att hyra en modul tillfälligt som 

placerades intill det planerade Allaktivitetshuset. För att kunna komma igång snabbt så 

skapades även denna gång en samfinansieringsmodell, som skulle fungera i väntan på 

att kostnaden sedan lyftes i planeringsdialogen (BUN och SN 30 %, TN, KFN, KS, 

Uddevallahem 10 %).  

Ärendet har inte lyfts i någon planeringsdialog eller lokalförsörjningsprogram och 

samfinansieringsmodellen lever fortfarande kvar (674 400 kr/år för Dalaberg och 1 200 

000 kr/år för Tureborg). 

 

A – Precisera den planerade ändringen 

Ändrade förutsättningar 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 

Under mötet med Arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 9 oktober, så framkom 

det från politiker, att även andra nämnder diskuterat samma sak. Undertecknad har via 

förvaltningschef på Kultur och fritid, fått veta att Kultur och fritidsnämnden ämnar ta 

samma beslut som Socialnämnden. 

Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen ekonomi att driva 

mötesplatserna vidare.  

Det beslutade sätt att ”flytta resurser” har heller aldrig fungerat. Tanken från 

förvaltningscheferna var att ta redan befintlig personal och bemanna mötesplatserna 

med denna personal. det har aldrig skett. Idag skjuter kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning till medel så att minimum 2,5 samordnande personal finns på 

båda mötesplatserna. Om övriga samverkande går ur samfinansieringsmodellen så 

saknar kommunstyrelsen ca 2 mkr för att kunna behålla nuvarande organisation, som 

redan idag bygger på stor samverkan med det civila samhället, samt att drift och 

värdskap sköts av arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program.  

 

Om mötesplatserna skall avvecklas, så tar detta tid. Lokalerna på Dalaberg skall sägas 

upp. 

Modulen på Tureborg skall sägas upp (1 års uppsägningstid), modulen skall forslas bort, 

marken skall återställas o.s.v. Detta blir också en ökad kostnad. 

Den personal som idag samordnar verksamheterna på mötesplatserna skall sägas upp. 

 

B – Gör riskbedömningen 

Vilka risker innebär ändringarna? 

Om mötesplatsen på Tureborg läggs ner, så kommer området på nytt att helt sakna 

mötesplatser i området. Det finns idag inga naturliga mötesplatser så som 

föreningslokaler, skolor, öppna förskolor, affärer, kyrka, moské eller liknande. Det 

kommer inte att vara några vuxna som naturligt rör sig i området. 
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Den näridrottsplats som finns bredvid mötesplatsen, kommer att sakna personal som 

kan se över näridrottsplatsen. 

Tureborg har idag många mindre hyreslägenheter och studentbostäder. Många 

ungdomar bor i området. Många yngre barn bor också i området, som inte har någon 

fritidsaktivitet att gå till i närområdet (förutom näridrottsplatsen). Risken är att de yngre 

barnen dras till de äldre ungdomsgängen och på så sätt lockas in i aktiviteter som är 

mindre lämpliga (precis detta såg man också 2010–2011 när arbetet med att skapa 

mötesplatsen inleddes). 

Vi kommer att få svårare att nå de boende i området, utan en gemensam lokal att 

bedriva möten och aktiviteter i. 

Tureborg är en medelstor stadsdel i kommunen, med sina 1 885 invånare 2018-12-31. 

 

Om mötesplatsen på Dalaberg läggs ner, så kommer en väl inarbetad mötesplats på 

Dalabergs centrum att saknas. Mötesplatsen skapades just för att invånarna saknade en 

neutral mötesplats att träffas på. Mötesplatsen är välkänd inte bara i kommunen, utan 

även utanför kommungränsen. Dalaberg har till skillnad från Tureborg, en bra 

samhällsservice i området i form av affär, apotek, vårdcentral, öppen 

förskola/familjeförskola, skola, förskolor, fritidsgård, föreningslokaler, 

grannskapsstuga, växthus, kyrka, moské och näridrottsplats. Trots detta så är 

mötesplatsen relativt välbesökt, framför allt av utrikes födda personer som är i behov av 

vägledning, råd och stöd i olika former.   

Dalaberg är den näst största stadsdelen (befolkningsmässigt) av 46 i Uddevalla 

kommun, med sina 2 832 invånare 2018-12-31 (Ljungskile är störst med 3 982 invånare 

och Herrestad kommer som nr. tre med 2 698 invånare). 

Dalaberg är sedan många år klassat som ett utanförskapsområde. Flera projekt och 

insatser har gjorts i området. Om kommunen väljer att lägga ner mötesplatsen, finns 

risken att invånarna känner att de sviks ”igen”. Det är i så fall viktigt att låta 

avvecklingen få ta tid. Att involvera invånarna i beslutet, samt att samtidigt kunna 

erbjuda ett annat alternativ. Detta gäller självklart även för mötesplats Tureborg. 

C - Åtgärda 

Vilka åtgärder skall genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem 

ser till att åtgärderna genomförs? 

Alternativ 1. Avveckling: 

 En genomförandeplan bör tas fram om beslutet är att avveckla de båda 

mötesplatserna. Genomförandeplanen skall innehålla en rimlig tidplan för 

arbetet. 

 Genomförandeplanen skall kommuniceras med samtliga involverade parter, som 

idag är ansvariga för att bedriva verksamhet på mötesplatserna: 

 Barn och utbildning 

 Socialtjänsten 

 Kultur och fritid 

 Samhällsbyggnad 
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 Kommunledningskontoret 

 Uddevallahem 

 Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige. 

 

Alternativ 2.  Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheterna: 

 En genomförandeplan bör tas fram med en rimlig tidplan för arbetet. Denna 

kommuniceras med nuvarande ansvariga parter enligt ovan. 

 Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig nämnd 

för verksamheterna, samt att finansiering av verksamheterna lyfts i kommande 

planerings- och budgetdialog. 

 

 

 

 

Annette Nyman 

Utvecklare 

 

Bilaga 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 
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Den 25 januari träffade representanter ur Navet delar av Övernavet och presenterade ritningar av 

blivande gemensamma mötesplatsen på Dalaberg. 

Förvaltningscheferna bestämde under sittande möte att bygga om befintliga lokaler till en ny 

gemensam mötesplats. De fyra förvaltningarna delar på byggnadskostnaderna utifrån samma 

fördelningsmodell som man idag betalar en samordnartjänst inom Navet (Socialtjänsten och Barn och 

utbildning betalar 40 % och Tekniska kontoret och Kultur och fritid betalar 10 %). 

Man beslöt också att Tekniska kontoret skulle ta fram en kostnadsberäkning av driften, som föreslås 

betalas genom samma fördelning mellan förvaltningarna. Navet skulle återkomma med en kallelse till 

nytt möte när den var gjord. 

 

Nytt möte hölls den 25 april 2008, där Navet presenterade en större budget än förvaltningarna var 

beredda att ställa sig bakom. Här ingick förutom hyra och drift i form av data, tele och kopiering, även 

en kostnad för en 50 % samordnartjänst inom den nya verksamheten, samt verksamhetspengar. 

Förvaltningscheferna utryckte tydligt under mötet att man skulle ta vara på de befintliga 

personalresurser som idag finns inom den egna organisationen. 

 

Nu har kommunledningskontoret tagit fram en projektbeskrivning till Socialfonden (ESF), för ett 

treårigt projekt. Projektet innehåller 12 aktiviteter, samt ett förslag på personalinsatser från varje 

förvaltning. Projekfinansieringen möjliggör en 50 % samordnar/projektledartjänst. 

Uddevalla kommun går in med 60 % och bidrag från ESF utgår med 40 %. Vi går in med 

personalresurser samt drift (hyra, el, vatten, värme, avskrivningar) och resterande kontantinsats 

kommer vi att söka från kommunstyrelsen från medel avsatta för integration, miljö och föräldrastöd. 

En beskrivning av verksamheterna, samt förslag på förvaltningarnas egen insats med personalresurser, 

biläggs kallelsen. 

 

 

 

 
ÖVERNAVET 1 (2) 

2008-06-19 DNR:   

 

HANDLÄGGARE 

Utvecklare/Integrationsfrågor Annette Nyman 

TELEFON 0522-69 60 49 

annette.nyman@uddevalla.se 

Conny Äng 

Johan Wiktorsson 

Kurt Hansson 

Elving Andersson 

Leif Börjesson 

Magnus Jacobsson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Essam El-Naggar 

Sture Svennberg 

Jan Gunnarsson 

Anna Svensson/Navet    samt 

Håkan Björkman 

Leif Larsson 

P-O Hermansson 

Susanne Gustafsson (ekonom) 
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Projektets aktiviteter har också redovisats för den politiska beredningen för integrationsfrågor och 

ledamöterna tyckte att det var mycket positivt med den bredd av aktiviteter som erbjöds. Man hade 

också som förslag att ta med en aktivitet som bygger på att man anordnar jobbmässor i samverkan 

med näringslivet. Vi kommer att ta med oss de synpunkterna och titta över detta en gång till. 

 

 

 

För att hinna starta verksamheten 1/1-09, så måste vi följa tidsplanen: 

22 augusti – beredningen för integrationsfrågor 

4 september – anmäla ärendet till kommunstyrelsens beredning 

24 september – kommunstyrelsen för beslut 

1 augusti – 26 september – ESF projektutlysning (ansökan med hänsyn till särskilda inriktnings-

/urvalskriterier som ställs vid varje utlysningstillfälle) 

18 dec – beslut från ESF 

 

Vi vill därför träffa Övernavet för genomgång av projektet och en diskussion kring det samma, samt 

en diskussion kring ”plan B” om inte projektet går igenom. 

 

Tid: 18 augusti kl. 14.00-16.00 

Plats: Stadshuset 4: e våningen ”Kajutan” 

 
 

  Väl mött! Annette Nyman, Kristofer Lundqvist  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Annette Nyman 

Utvecklare / Integrationsfrågor 

 

 

Bilaga 

Aktiviteter i projektet 

Fördelning egna personalresurser 



    Navet     2008-02-08 

 

 

 

 

 

Anteckningar från mötet med Övernavet och representanter från Navet den 25/1-08. 

 

Mötet hade två punkter på dagordningen: 

1. Anställning av Anna Svensson som samordnare i Navet efter Annette Nyman. 

2. Återrapportering, samt fortsatt arbete med gemensam mötesplats på Dalaberg. 

 

Närvarande: 

Johan Wiktorsson  

Conny Äng 

Leif Börjesson 

Elving Andersson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Jan Gunnarsson 

Lilibeth Gustavsson – Navet 

Anna Svensson – Navet 

Annette Nyman – Navet 

 

Johan Wiktorsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Johan meddelade att kultur och fritid fortsätter att stå för anställningsförfarandet för anställd 

samordnare i Navet och att fördelningsmodellen mellan förvaltningarna fortgår.  

Annette meddelade att Navet hälsade Anna varmt välkommen som ny ordförande/samordnare 

på Navets möte den 18 december 2007 och lämnade önskemål om att hon kan anställas på  

50 % under 2008. 

Anna meddelade att hon ser mycket fram emot sitt nya uppdrag och ser det som en 

stimulerande utmaning. 

Övernavet hälsade Anna välkommen som ny samordnare.  

Elving poängterade att det varit en mycket bra rutin att få ut alla Navets protokoll, för att 

kunna hålla sig underrättad kring vad som sker. Anna kommer att fortsätta på samma sätt. 

 

Annette och Lilibeth redogjorde kort kring det arbetet som skett i den Mötesplatsgrupp, som 

bildades inom Navet efter sist möte med Övernavet den 14 februari 2007. (Annette lämnade 

vid det mötet en beskrivning av det arbetet som sker på de naturliga mötesplatserna, samt ett 

önskemål om en gemensam mötesplats utefter de behov som Navet sett finns i norra 

Uddevalla) Övernavet lämnade tillbaka synpunkter till Navet att ta med: fastna inte i långa 

hyreskontrakt och utnyttja våra egna lokaler i första hand, för att också kunna utnyttja 

befintlig personal viss tid under dagen. 

Det bildades då en Mötesplatsgrupp inom Navet, som skulle driva arbetet framåt. Gruppen 

består av: Lilibeth Gustavsson, Mia Wäppling/Norgren, Anna Svensson och Annette Nyman. 

Lilibeth visade den ritning som tagits fram genom tekniska kontoret från arkitekten  



Bengt-Arne Svensson – Contekton. Gruppen träffade arkitekten i september och visade ytorna 

och lämnade samtidigt de önskemål och behov av aktiviteter som lokalen skulle användas till. 

Ritningarna gäller både övervåningen och undervåningen i centrumhuset som Uddevalla 

kommun äger och förvaltar, som innehåller Dalabergsskolan matsal, idrottshall, fritidsgård, 

öppen förskola, familjeförskola och gym. Gruppen valde att gå vidare med planerna för 

övervåningen (entréplan på torget) i dagsläget, eftersom det är mest akut. 

Ritningen gäller den korridor som ligger mellan matsalen och fritidsgården. Genom att flytta 

väggen lite in i matsalens cafe´del, så frigörs en större yta till korridoren, som då blir en stor 

välkomnande entre´med soffor, bord, stolar och dekorativa växter. Här finns också plats för 

datorer och informationsställ för diverse informationsmaterial. Längst ner i korridoren avdelas 

för ett kontor, där översta delen är av glas, för att släppa in ljuset som idag finns från 

kortsidan. Kontoret som idag används av Navets samordnare, görs om till konferensrum.  

I matsalen förlängs den cafe´disk som idag redan finns. Den nya delen utnyttjas av 

mötesplaten. 

Kostnad för ombyggnaden (inkluderar egen ingång till fritidsgården från torget) beräknas till 

ca.1 300 000 kr. 

Övernavets representanter var mycket positiva till ombyggnaden och beslöt runt sittande bord 

att ta kostnaden för mötesplatsen under innevarande år. Den fördelningsmodell som idag 

redan finns mellan förvaltningarna när det gäller kostnaden för samordnaren i Navet, beslöts 

att använda även till denna kostnad.  

Leif poängterade att samma fördelningsmodell också måste gälla när det gäller driften. Mötet 

höll med och gav tekniska kontoret i uppgift att ta fram en kostnadsberäkning för detta. 

(Lilibeth kommer att tillsammans med övriga i mötesplatsgruppen, gå igenom de faktorer som 

påverkar driftskostnaderna och lämna ett besked så snart som möjligt) 

 

Navets representanter tackade det varmaste och ser fram emot att kunna tillmötesse 

invånarnas intresse i ännu högre grad! 

 

Övernavet gav Navet i uppgift att sammanställa en plan för hur mötesplatsen skall drivas och 

vilket innehåll den kommer att erbjuda. 

Detta arbete är redan långt förankrat och Navet återkommer med denna sammanställning, så 

snart som det är klart. 

 

Annette redogjorde också kort kring det samarbetet som initierats av Magnus Jacobsson när 

det gäller Dalabergs torg och kringliggande område. Möten har hållits tillsammans med de 

privata ägarna REKA Förvaltnings AB, som äger torget och huset mitt emot mötesplatsen. 

Tanken är nu att bli mer operativa i detta samarbete. Dagens beslutade satsning på 

mötesplatsen, gör chanserna att lyckas med detta arbete, ännu större. 

Kommunledningskontoret har ansvaret för att se på möjligheten att söka externa medel. 

 

 

 

                      Annette Nyman 



 

 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET/ANY  

Utvecklingsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 

451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-69 60 00 0522-69 60 01 5494-3907 

    

www.uddevalla.se E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Mötesanteckningar från möte med Övernavet 

Tid: 2008-08-18 kl. 14.00-16.00 

Plats: Kajutan, Kommunledningskontoret 

 

Närvarande: 

Conny Äng / Förvaltningschef Kultur och fritid  

Bo Lundgren / Förvaltningschef Socialtjänsten 

Elving Andersson / Ordförande Socialnämnden 

Leif Börjesson / Förvaltningschef Tekniska kontoret 

Sarah Isberg / Förvaltningschef Barn och utbildning 

Anna Svensson / Samordnare Navet 

Lilibeth Gustavsson / Tekniska kontoret, Navet 

Kristofer Lundqvist / EU, Kommunledningskontoret 

Susanne Gustavsson / Ekonom Kommunledningskontoret  

Annette Nyman / Integrationsfrågor, Kommunledningskontoret 

 

Information och kallelse till mötet gick ut den 19 juni 2008. Bilaga till 

kallelsen var en beskrivning på aktiviteterna inom projektet, samt ett 

förslag på förvaltningarnas egen insats med personalresurser. 

En ekonomisk rapport på hela projektet skulle skickas ut innan mötet den 

18 augusti. Den ekonomiska rapporten, samt en nyare upplaga av 

aktivitetsbeskrivning, skickades ut fredag den 15 augusti. 

Annette gjorde en presentation av aktiviteterna, samtidigt som det gjordes 

en direkt koppling till förvaltningarnas egna personalresurser, som skall 

användas som medfinansiering i projektet. 
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HANDLÄGGARE 

Utvecklare/Integrationsfrågor Annette Nyman 

TELEFON 0522-69 60 49 

annette.nyman@uddevalla.se 

Conny Äng 

Johan Wiktorsson 

Bo Lundgren 

Elving Andersson 

Leif Börjesson  

Magnus Jacobsson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Sture Svennberg 

Essam El-Naggar 

Jan Gunnarsson 

samt: 

Owe Westberg 

Håkan Björkman 

Leif Larsson 

Anna Svensson 

Lilibeth Gustavsson 

Susanne Gustafsson  
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Förslag till budget för projekttiden 3 år är:  

Kostnad hela projektet   4 487 710 kr 

Medfinansiering eget arbete 1 298 640 kr 

Medfinansiering lokal     690 000 kr 

Söka medel ESF Socialfonden (40 %) 1 795 084 kr 

Söka medel Kommunstyrelsen    700 000 kr 

Se bilaga.1 

 

Närvarande ställde sig positiva till projektet och beslutade: 

att  tekniska kontoret lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden för 

beslut om ombyggnad av centrumhuset på Dalaberg enligt projektplanen. 

Kostnaden är beräknad till 1 500 tkr (1 300 tkr för ombyggnad + 200 tkr 

för inventarier) 

 

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

fördelningsmodellen, se nedan 

 

 att tekniska kontoret upprättar hyreskontrakt med kultur och fritid för de  

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

övriga förvaltningarna enligt tidigare fördelningsmodell (socialtjänsten och  

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

kontoret 10 % vardera) 

 

att godkänna förslaget i bilaga 1 på medfinansiering i form av egen tid 

under projektperioden 2009-2011 

 

Barn och utbildning ca 370 tim/år  ca.120 000 kr 

Socialtjänsten ca 630 tim/år  ca 105 000 kr 

Kultur och fritid ca 160 tim/år  ca.  32 000 kr 

Tekniska kontoret ca 105 tim/år  ca   23 000 kr 

Miljö och Stadsbyggnad ca   66 tim/år    ca   13 000 kr 

Räddningstjänsten ca   26 tim/år  ca     5 000 kr 

Kommunledningskontoret ca 513 tim/år  ca 130 000 kr 

 

att  godkänna förslaget på att använda sig av en förbindelseblankett, som 

fylls i av varje förvaltning, för att underlätta projektadministrationen.  

se bilaga.2. 
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Information om beslutet av gemensam mötesplats och planerade 

aktiviteter, kommer att skickas till arbetsgruppen som jobbar kring 

Dalabergs centrum (gruppen består av representanter från förvaltningar,  

tre politiker, samt privata fastighetsägarna REKA förvaltnings AB).  

REKA förvaltnings AB är fastighetsägare av Dalabergs torg. 

 

Ärendet kommer nu att tas upp i beredningen för integrationsfrågor, med 

ett förslag till kommunstyrelsen om finansiering av projektet med 700 000 

på tre år.  

 

Ärendet kommer att anmälas till kommunstyrelsens möte den 24 

september.  

 

Vid positivt beslut i Kommunstyrelsen, kommer Annette och Kristofer att 

skriva en komplett ansökan till ESF-rådet. Sista ansökningsdag är den 26 

september. 

I denna ansökan så kommer en beskrivning att ges hur samverkan kommer 

att ske med ideella föreningslivet och boende, samt statliga myndigheter 

och andra aktörer.  

Här kommer också att redovisas hur projektet skall följas upp och hur 

framgångarna med projektet skall mätas. 

 

Med vänlig hälsning 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Annette Nyman  Kristofer Lundqvist 

Utvecklare / Integrationsfrågor Utvecklare / EU-samordnare 

 

 

Bilaga 

1. Budget projekt 

2. Förbindelseblankett (en för varje förvaltning) 

3. Aktivitets/projektbeskrivning 

4.   Slutsatser från förstudie 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 
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2010-06-16  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 196 
Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Beredningen för integrations och demokratifrågor beslutade den 18 

februari 2010 föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till 

kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning tillsammans med 

berörda nämnder och andra aktörer, nybyggnation av ett allaktivitetshus på 

Tureborg, på den plats där gamla fritidsgården ligger idag, inklusive 

kostnads- och finansieringsförslag för investering och drift. Att en 

styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda nämnder 

och de andra aktörerna Uddevallahem och Hyresgästföreningen, samt att 

uppdraget allaktivitetshus på Tureborg behandlas vidare i 

planeringsdialogen 2011-2013. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2010 skicka beredningens förslag 

på remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur och 

fritidsnämnden och tekniska nämnden samt bostadsstiftelsen 

Uddevallahem och hyresgästföreningen. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 19 maj 2010 att ställa sig 

bakom intentionerna avseende mötesplats Tureborg. 

 

Socialnämnden beslutade den 19 maj 2010 att nämnden är positiv till 

förslaget men anser att man behöver ta ytterligare ställning till om det är 

mer av en fritidsgård som föreslås och redan från början klargöra av vem 

den i så fall ska drivas/finansieras av såväl drift som personal. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 11 maj 2010 att ställa sig positiv 

till förslaget om en ny mötesplats på Tureborg samt att ingå i styrgruppen 

för det fortsatta arbetet. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 20 maj 2010 att nämnden har inga 

synpunkter på om Tureborg behöver ett allaktivitetshus. Skulle beslutet bli 

att bygga ett, är tekniska kontoret berett att uppföra det och mot 

självkostnadspris hyra ut det till uppdragsgivaren. 

 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har inget att erinra mot beredningens 

förslag. 

Hyresgästföreningen har inget att erinra. 

 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (3) 

2010-06-16  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Elving Andersson (C), Essam El-Naggar (FP), Stefan Skoglund (S), Johan 

Wiktorsson (M), Jan Gunnarsson (S), Ewy Gahnström (SU), och Paula 

Berger (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2010. 

Barn och utbildningsnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 92. 

Socialnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 79. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll den 11 maj 2010 § 58. 

Tekniska nämndens protokoll den 20 maj 2010 § 96. 

Skrivelse från Uddevallahem den 25 maj 2010. 

Skrivelse från Hyresgästföreningen den 25 maj 2010. 

Kommunstyrelsens protokoll den 24 mars 2010 § 81. 

Beredningen för integration och demokratifrågors protokoll den 18 februari 

2010 § 31.  

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP) och Johan Wiktorsson (M): bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Ewy Gahnström (SU): att två representanter för ungdomsfullmäktige ges 

möjlighet att vara med i styrgruppen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewy Gahnströms (SU) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 

tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 

hyresgästföreningen, 

 

att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda 

nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen,  

 

att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara med 

i styrgruppen, samt 

 

att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-2014. 
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2010-06-16  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Vid protokollet 

Timo Rahkonen  

 

Justerat 2010-06-21  

Sture Svennberg, Paula Berger  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2010-06-21  intygar 

Timo Rahkonen  

 

Expedierat 2010-06-28 

Kommunledningskontoret, förvaltningschef 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen  

Uddevallahem 

Ungdomsfullmäktige 

Hyresgästföreningen 

 

 

 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

1 (2) 

2012-04-25  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 123 
Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Kommunledningskontoret har utefter antaget uppdrag ”att skapa 

förutsättningar för fysiska mötesplatser för integration” arbetat med att ta 

fram en gemensam mötesplats på Tureborg. Ärendet har behandlats två 

gånger tidigare i kommunstyrelsen.  

På mötet 2010-06-16 beslöt kommunstyrelsen att uppdra åt 

kommunledningskontoret att fortsätta utredningen, att bilda en styrgrupp 

för arbetet, att erbjuda två platser i styrgruppen för ungdomsfullmäktige 

samt att finansieringen behandlas i planeringsdialogen.  

På mötet 2011-08-31 redovisades en fördelningsmodell som finansierar en 

tillfällig mötesplats. Kommunstyrelsen godkände den efterfrågade 

förstudien, godkände hyra av modul, godkände inrättande av tjänsten 

områdesutvecklare på kommunledningskontoret, samt att extern 

finansiering skall sökas genom ett EU-projekt. 

 

Mötesplatsen invigdes den 26 januari 2012. 

 

Styrgruppen har haft 5 möten med start 18 januari 2011. 

Styrgruppen har bestått av ordförande och förvaltningschef från barn och 

utbildning, socialtjänsten, kultur och fritid, samt tekniska, två 

representanter från ungdomsfullmäktige, VD från Uddevallahem, 

representant från hyresgästföreningen, samt kommunalråden. 

Sammankallande för gruppen har varit Integrationssamordnare Annette 

Nyman, kommunledningskontoret. 

 

Idag ligger våra gemensamma mötesplatser organiserade hos kultur och 

fritidsförvaltningen. Mötesplats Dalaberg och mötesplats Tureborg ligger 

under ”Avdelningen för unga”, där Katarina Hansson är avdelningschef. 

Nina Andersson är områdesutvecklare för mötesplats Dalaberg och Anya 

Wrigman för mötesplats Tureborg. 

 

EU-projektet ”Nej till utanförskap” som togs fram av 

kommunledningskontoret fick avslag. Inga nya utlysningar hos ESF 

(Europeiska socialfonden) är planerade för år 2012. 

 

Styrgruppen anser att deras uppdrag gentemot kommunstyrelsen är slutfört 

i och med att en fysisk mötesplats är iordningställd. Däremot behövs 

kontinuerlig uppföljning, eftersom modulen bara är en tillfällig lösning. 

Styrgruppen föreslår att uppföljningsansvaret för en varaktig byggnation av 

mötesplats på Tureborg, läggs på Beredningen för integrations-och 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (2) 

2012-04-25  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

demokratifrågor. Kontinuerliga träffar med samverkansgruppen på 

Tureborg kommer att genomföras, för att bilda sig en uppfattning kring 

vilken form av mötesplats som efterfrågas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg, 

2012-02-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-16, § 196. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-31, § 237. 

Anteckningar från styrgruppsmötet 2012-02-28. 

Anteckningar till protokoll styrgruppsmöte den 19 december 2011 från 

Hyresgästföreningen, 2012-03-06. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna styrgruppens arbete med mötesplats Tureborg och härmed 

anse uppdraget slutfört, samt 

 

att överlåta den övergripande uppföljningen av utvecklingen av mötesplats 

Tureborg till beredningen för integrations och demokratifrågor. 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2012-04-26  

Sture Svennberg, Reine Johansson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-04-26  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2012-05-03 

Beredningen för integration och demokratifrågor  

 

 

 

 

 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
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Utdrag 
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1 (3) 

2011-08-31  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 237 
Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Integration har diskuterats i en rad olika dialog forum de senaste åren så 

som; Öppet forum, framtidsverkstad, enkätundersökning till ungdomar, 

samt i revideringen av handlingsprogrammet för integrationsfrågor. I 

samtliga forum så har man kommit fram till samma slutsats; för att nå en 

bra integration så behövs framför allt: sysselsättning, språk och 

mötesplatser. Ett av kommunledningskontorets uppdrag i 

handlingsprogrammet är därför att verka för att fler gemensamma 

mötesplatser kommer till stånd på olika platser i kommunen.  

Kommunen invigde den nya mötesplatsen på Dalaberg den 5 mars 2009. 

Beredningen för integrations-och demokratifrågor uttryckte ett önskemål 

om att Tureborg skulle vara nästa område att verka för. 

 

Den 16 juni 2010 beslöt kommunstyrelsen enligt förslag från beredningen 

för integrations-och demokratifrågor följande: 

- att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 

tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 

hyresgästföreningen, 

- att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda 

nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen,  

- att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara 

med i styrgruppen, samt 

- att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-

2014. 

 

Styrgruppen har tagit del av ”Samverkansgrupp Tureborgs arbete, samt den 

första kartläggningen som samtidigt gjordes över området. Styrgruppen 

beslöt att läget är akut på Tureborg och att man inte vill vänta in någon 

nybyggnation som dröjer flera år innan verkställighet.  

Styrgruppen för arbetet med en gemensam mötesplats på Tureborg har haft 

fyra möten; 18 januari, 4 mars, 19 april och 31 maj 2011.  

 

På mötet den 31 maj beslutade man enligt de 4 att-satserna.  

Mötet beslöt även enligt följande: 

 

Man beslöt att hemställa åt tekniska nämnden att utföra arbetet med att 

flytta modulen, riva den gamla fritidsgården, samt etablera modulen i 

direkt anslutning till den gamla rivna fritidsgården. 
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PROTOKOLL 

2 (3) 

2011-08-31  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Mötet beslöt att anta följande fördelningsmodell av kostnaderna för 

personal, lokal, drift, kapital, inventarier, samt flytt och etablering av 

modul och rivning av befintlig lokal, under en treårs period med start 

hösten 2011: 

Socialtjänsten 30 %    (360 000/helår) 

Barn och utbildning 30%   (360 000) 

Kultur och fritid 10 %    (120 000) 

Kommunledningskontoret 10 %  (120 000) 

Tekniska kontoret 10 %    (120 000) 

Uddevallahem 10 %    (120 000) 

Summan per år blir ca 1,2 miljoner kr. 

 

Förvaltning som står för anställningsförfarandet av områdesutvecklaren, 

samt hyresvärd av modul skall vara kommunledningskontoret. 

 

Gruppen enades om att tillsätta en områdesutvecklare så snart som möjligt 

i höst. Resten av den fasta personalstaben skall utgöras av redan befintlig 

personal. Denna personalgrupp samverkar i sin tur sedan med 

frivilligkrafter inom studieförbund, föreningar och svenska kyrkan. 

 

Mötet beslöt att samtliga förvaltningschefer återkommer med namn på 

personal till samordnare/utvecklare Annette Nyman snarast, för att de i sin 

tur kan involveras i planeringsarbetet så snart som möjligt. 

Detta sätt att ”flytta resurser” i ett inledningsskede, skall underlätta att få 

igång verksamhet så snart som möjligt. 

 

Mötet önskar också att kommunledningskontoret söker projektpengar för 

fortsatt utveckling av verksamheten i området. 

 

Essam El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mötesplats Tureborg 2011-06-30. 

Förstudie Tureborg. 

Mötesanteckningar styrgruppsmöten 4 mars och 31 maj 2011. 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förstudien och lägga den till handlingarna,  

 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  
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2011-08-31  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att hyra den aktuella modulen på 180 kvadratmeter under en period av tre 

år. Kostnaden samfinansieras av nämnder och Uddevallahem,  

 

att inrätta en befattning på kommunledningskontoret som 

områdesutvecklare på Tureborg. Kostnaden samfinansieras av nämnder 

och Uddevallahem, samt 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att söka extern projektfinansiering 

för verksamhetsutveckling på Mötesplats Tureborg, med kommunens 

medfinansiering på 1,2 miljoner kronor som grund. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2011-09-02 

Sture Svennberg, Gunilla Magnusson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2011-09-02 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2011-09-12 

Kommunledningskontoret, utvecklingsavdelningen 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg, beslut om remiss 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

  

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

  

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  

 

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan 

Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Annelie Högberg (S) och Monica Bang 

Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

     



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-11-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 311 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-11-13 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28. 

 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 

verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-29 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Uddevallahem  
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

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

 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

2019-11-27 beslöt kommunstyrelsen att sända ärendet ”Avveckling av mötesplats 

Tureborg” på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.  

Anledningen till förslaget om avveckling, är att kommunen behöver spara pengar och 

mötesplatsen är en verksamhet som inte har nyttjats optimalt under de sista åren. 

Lokalerna är dessutom tillfälliga och består av externa moduler. Verksamheten 

samfinansieras av nämnderna, samt av stiftelsen Uddevallahem (1,2 mkr/år).  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna (finansierar 35 

% av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg). Eftersom samfinansieringen upphör, så 

blir konsekvensen att verksamheten upphör, eftersom finansiering saknas. Förslaget är 

att börja avveckla mötesplats Tureborg under år 2020. 

 

Mötesplats Tureborg har varit igång sedan 2012-01-26. Mötesplatsen bedrivs i tillfälliga 

lokaler som består av moduler som kommunen hyr av Svenska Skolmoduler AB, genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen var att bygga ett nytt ”Allaktivitetshus” i 

anslutning till den tillfälliga modulen, men det förslaget är inte längre aktuellt.    

 

Uppsägning av modulerna måste göras senast mars månad för att inte belasta år 2021. 

Kostnader för den avetablering som måste göras (flytt av modul, ersättning för slitage 

och eventuella skador, samt återställande av mark) beräknas uppgå till 350 000 kr.  

 

Remissen som skickats ut, uppmanade berörda parter att belysa hur en nedläggning 

påverkar den egna verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga svar har 

pekat på samma sak. Det finns en stor oro för det växande problem som råder av 

utanförskap och socioekonomisk utsatthet, framför allt bland barn och ungdomar. 

 

Remissvar: 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.   
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Socialnämnden avger socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar. Förvaltningen 

pekar på det uppdrag som förvaltningen fått av nämnden, som är att prioritera hur 

verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade resurser. Utifrån rådande 

situation så tog förvaltningen fram ett förslag på organisering och prioritering av hur det 

förebyggande arbetet, dvs .de resurser som inte är lagstyrda, skall användas. De 

verksamheter som har stöd i forskning och direkt koppling till socialnämndens 

ansvarsområde för barn och unga har prioriterats. Annat stöd som främst riktas till 

vuxna, såsom anhörigstöd och Mötesplatser samt generellt stöd har nedprioriterats. 

Konsekvenser av avvecklingen är främst att ingen kommunal närvaro kommer att finnas 

i området. Fältenheten har lånat mötesplatsen på kvällstid för ungdomsverksamhet och 

socialtjänsten har kunnat använda mötesplatserna till att informera om socialtjänstens 

verksamhet. De har även kunnat använda personalen på mötesplatsens relationskapital i 

mötet med behövande. 

 

Barn och utbildningsnämnden avger barn och utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse som svar på remissen. Tjänsteskrivelsen beskriver hur en avveckling av 

Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet. 

Grundskolan uttrycker en stor oro kring att de förebyggande och främjande insatserna 

får stryka på foten i rådande läge. Grundskolan ser att det finns ett behov av att satsa på 

mötesplatsen för att möta den problematik som finns i ungdomsgruppen på Tureborg. 

Brist på organiserade fritidsaktiviteter är en känd riskfaktor för utvecklande av 

normbrytande beteende i ungdomsgrupper med risk för socialt utanförskap. En 

välorganiserad mötesplats för ungdomar/barn är en viktig del för lokalsamhället. 

Mötesplatsens läge mitt i området har gjort att det funnits ett flöde av vuxna i området 

vilket skapar ett lugnare samhälle. Därigenom minskar det risken för att konflikter, 

händelser och andra typer av situationer uppstår, men när de gör det finns större 

möjligheter att vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera det. 

 

Uddevallahem är tydliga med att trycka på att mötesplatserna fyller en viktig 

samhällsfunktion. Då Tureborg saknar en naturlig mötesplats för barn och unga, så 

menar Uddevallahem att mötesplatsen snarare behöver komplettera sin verksamhet med 

aktiviteter som riktar sig mot barn och unga, än att upphöra. Att samverka med att 

bekämpa segregation och utanförskap är en nödvändighet och mötesplatserna utgör idag 

en fundamental bas för detta i respektive område (Dalaberg och Tureborg). Signalvärdet 

i att mötesplatserna som samhällsaktör lämnar dessa områden bör inte underskattas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte besvarat remissen. 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Remiss Avveckling mötesplats Tureborg 

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-03-04 Dnr KS 2019/00817 

  

 

 

 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-24 

Protokoll barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Yttrande från Uddevallahem 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att avveckla verksamheten på mötesplats Tureborg under år 2020 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson, Annette Nyman 

 


