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Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid Teams/ Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 08:00 tisdagen den 02 februari 

2021  
  
Ordförande Camilla Johansson 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

OBSERVERA! 

Ordföranden meddelar följande med anledning av covid 19: 
 

 Alla ledamöter utom ordförande och justerare rekommenderas starkt att delta på 

distans via teams. Presidier bör finns i stadshuset. 

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

sekreteraren så att enskilt rum bokas i stadshuset.  

 Verksamhetschef Pia Strömsholm och sekreterare infinner sig fysiskt på plats med 

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

hantera protokoll.  

 Ordförande hanterar dagordning och tilldelar ordet. 

 Övriga tjänstepersoner sluter upp via teams för sina dragningar 

 

 

Föredragningslista Tid/ 

föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

8.00 

2.  Information: Genomgång av bestämmelser och arbetssätt samt årshjul 

för utskottet 2021-2022 
 

8.10 ordf. Camilla 

Johansson 

3.  Beslutsärende: Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 
Dnr KS 2021/00074  

 

Paus 9.15.9.30 

9.10  

4.  Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 9.30 

5.  Beslutsärende: Utvärdering av överenskommelse om samverkan 

mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 
Dnr KS 2021/00053  

9.45 Emelie Eek 
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Föredragningslista Tid/ 

föredragande 

6.  Beslutsärende: Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, 

mellan Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 
Dnr KS 2020/00274  

10.15 Emelie Eek 

7.  Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021 
Dnr KS 2021/00026  

- Resultat Vux (30 min – 10:30 – 11:00) 

- Försörjningsstöd (30 min – 11:05 – 11:35 ) 

- Hedersrelaterat våld och förtryck (Anne-Sofie Hälsokällan) (20 min – 

11:40-12:00) 

- Omvärldsorientering näringslivet, utgår 

- ÖK Idé hanteras i separat ärende 

- Bryta segregationen – Utgår och flyttas till april, då en längre 

slutredovisning sker med en fördjupad information av resultat och 

erfarenheter från de tre åren, samt från olika aktivitetsansvariga 

 

Lunch 12.00-13.00 

10.30 

Madeleine Hansson, 

Björn Wärnberg, 

Pia Strömsholm, 

Anne-Sofie 

Skälegård 

8.  Workshop: Uppdragsbilaga till plan integration 2030, kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/00081  

Process KS politiska uppdrag plan Integration 2030, inför beslut i mars. 

Genomgång KS reglemente, tidigare uppdrag integration, aktiviteter i Delmos 

projektet, nuvarande uppdrag och verksamhet, samt workshop ”Vad behöver 

KS fokusera på 2021–2022”, utifrån den egna professionen kopplat till de 

strategiska ställningstagandena. 

Medverkande: Björn Segelod, Emelie Eek, Camilla Karlsson, Andreá Kihl, 

Said Osman.  

 

Paus kl 14.00 och 15.15 

 

Summering kl 15.00, Annette Jonasson 

13.00 

 

 

9.  Information: Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för 

nyanländas etablering 
Dnr KS 2021/00080  

15.20 Annette 

Jonasson 

10.  Genomgång av månadsstatistik till arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 
Dnr KS 279538  

16.00 Annette 

Jonasson 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation.  

Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 

Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 

extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 

Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. Plan Integration 2030 är klart och antogs av 

kommunfullmäktige den 9 december 2020. Arbetet med bilaga till detta dokument är 

påbörjat. Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 

kommunfullmäktige i början av 2021. 

Utskottet har under året behandlat 16 beslutsärenden, 18 informationer enligt antaget 

Årshjul, samt 11 övriga informationer.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 

Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2020, 2021-01-25  

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig 
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Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Verksamhetsberättelse Arbetsmarknads-och 

integrationsutskottet 2020 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 

verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 

integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 

linjeorganisation.  

Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 

minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 

 

Ledamöterna januari - augusti 2020 har varit: 

Jonas Sandwall, KD, ordförande (Christina Nilsson, KD fr.o.m. juni) 

Karna Thomasdotter, MP, 1:e vice ordförande 

Paula Berger, S, 2:e vice ordförande 

Camilla Johansson, C 

Niklas Moe, M 

Rolf Jonsson, L 

Kent Andreasson, UP 

Martin Pettersson, SD 

Cecilia Sandberg, S 

Stefan Skoglund, S 

David Höglund Velasques, V 

 

Nuvarande ledamöter sedan september 2020: 

Camilla Johansson, C, ordförande 

Stefan Skoglund, S, 1:e vice ordförande 

Jarmo Uusitalo, MP, 2:e vice ordförande 

Niklas Moe, M 

Cecilia Sandberg, S 

Monica Bang Lindberg, L 

Kent Andreasson, UP 

Ann-Charlott Gustafsson, UP 

Martin Pettersson, SD 

 

Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 

extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 

Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. 

 

Följande beslutsärenden har utskottet berett under året: 

KS 2020/00097 Reviderad fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering 

KS 2019/00817 Avveckling av mötesplats Tureborg 

KS 2020/00154 Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

KS 2019/00629 Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

KS 2020/00323 Utförande av Samhällsorientering för nyanlända i Fyrbodal 
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KS 2019/00670 Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020–2022 

KS 2019/00712 Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020–2022 

KS 2020/00635 Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar 

migrationspolitik (SOU 2020:54) 

KS 2017/00702 Slutrapport projekt Jobbspår" (Statsbidrag för att utveckla samarbetet 

med företag (2017:03) från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA) 

KS 2019/00381 Ny aktivitet inom projekt Uddevalla mot minskad segregation (beslut i 

utskottet och gäller KS aktivitet Eget företag – Egen stolthet) 

KS 2020/00381 Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla kommun och 

föreningen Frivilligcentrum 

KS 2020/00383 Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 

KS 2020/00386 Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 

KS 2020/00624 Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS 

KS 2020/00738 Revidering av Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) avseende ensamkommande som fyller 18 år 

KS 2020/00588 Sammanträdestider för arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021, 

samt ändring av sammanträde i november 2020 (beslut i utskottet) 

 

Informationer som getts enligt antaget Årshjul (KS 2020/00047): 

 Projekt Uddevalla mot minskad segregation (KS 2019/00381)    

 Projekt Startsträckan (Länsstyrelsen §37 medel KS 2019/00257) 

 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 Status arbetsmarknadsinsatser 

 Jobbcentrum 

 Resultat Vuxenutbildningen 

 Försörjningsstöd 

 Etableringslagen, etableringsgruppen och fördelningsmodellen av statsbidrag 

 Utanförskapsindex 

 Integrationsgruppen SIV 

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 Status projekt 

 Status mötesplatser 

 Samhällsguide Uddevalla 

 Samhällsorientering 

 Omvärldsorientering näringslivet 

 ÖK Idé 

 BRÅ (brottsförebyggande rådet) 

 

Övriga informationsärenden (KS 2020/00046): 

 Information om nya lagar och lagförändringar 2020 
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 Barnkonventionen har blivit lag, hur påverkas verksamheten och hur har vi 

jobbat hittills  

 Information om arbetsförmedlingens nya KROM projekt (Kundval Rusta och 

Matcha) 

 Arbetsmarknadsavdelningens resultat och verksamhetsredovisning år 2019 

 Vuxenutbildningens ansökningar till effektiviseringsfonden 

 Vuxenutbildningens information om kvalitetsverkstad, kontinuerlig utbildning, 

branschråd, yrkeshögskolan, samt budgetproposition för 2021 

 KS 2020/00046 Elever inom gymnasielagen 

 KS 2019/575 Nytt ESF projektet PUMA (personlig utveckling mot arbete) år 

2020–2023. Beviljade medel knappt 3 mkr. 

 Nytt projekt för strategisk samverkan för att minska segregationen. Beviljade 

576 960 kr av Delmos (delegationen mot segregation). 1 juli 2020–15 april 

2021.  

 Deltagande i folkhögskolornas EU-projekt ”VI-projektet” 2020–2022  

 Jobb och utbildningsmässa 

 

Arbetsmarknadsavdelningen uppdaterar statistik varje månad till utskottet gällande: 

inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen, mottagande av nyanlända, samt utbetalt 

försörjningsstöd i antal hushåll. 

 

Ny rutin sedan september 2020, är att en kort informationsrunda sker från nämnder och 

förvaltningar om aktuella frågor som berör utskottet. 

 

 

Övergripande plan Integration 2030, Övergripande plan Välfärd 2030 uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022. 

Utskottet har processat fram de strategiska dokumenten genom workshopsarbete vid 

varje utskottsmöte under våren 2020. Under januarisammanträde gästades mötet av 

Tobias Nilsson, tidigare chefsstrateg Västra Götalandsregionen och nu biträdande 

sjukhusdirektör. Han delgav utskottet sina erfarenheter av regionens arbete med 

framtagande av strategier för ”Omställningen av hälso- och sjukvården” och övriga 

erfarenheter från det arbetet. 

Plan Integration 2030 är klart och antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2020. 

Arbetet med bilaga till detta dokument är påbörjat.  

Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 

kommunfullmäktige i början av 2021.  

 

 

Annette Jonasson, utvecklare kommunledningskontoret 2021-01-25 
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 

idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 

syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 

demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 

överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 

hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 

förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 

representanter från idéburen sektor har svarat på.  

 

Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 

att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 

kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 

jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 

uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 

grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 

Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 

för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 

kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 

stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 

samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  

 

Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 

avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 

framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 

beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 

tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 

Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 

Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 

också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 

och strukturer för denna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 
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ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 

kommun 

Utvärdering av ÖK Idé, november 2020 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 

 

att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 

samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning av utvärderingen 

De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring 

kring samverkan, ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett 

ramverk för hur detta samarbete ska ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger 

på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. ÖK Idé visar på en uttalad vilja och 

konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett viktigt syfte för 

samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 

kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av 

processledare från båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad 

samverkan. 

 

ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, 

deltagande i mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att 

relationerna till VGR ökat. Idéburen sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som 

erbjuder sin medverkan i olika kommunala utvecklingssatsningar som offentliga 

kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, välfärdsredovisningen och 

översiktsplanen. 

 

Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under 

perioden av ÖK Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda 

parter att förankra ÖK Idé och anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga 

överenskommelsen. Processen har varit utdragen och i sin helhet inte fått förankring. 

Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden av 

överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. 

Bristande mandat har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat 

operativt utförande och implementering av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, 
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ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar och begränsningar har 

försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i arbetssätt. 

 

För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett 

brett omtag; en gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur 

och ansvarstagande, kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas 

samt att ÖK Idé behöver få genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. 

Dessa förändringar är troligen avgörande för att ÖK Idé inte ska få en motverkande 

effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för att undanröja 

vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som 

är det centrala i revideringsarbetet. 

 

 

 

 

Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



UTVÄRDERING 

AV ÖK IDÉ 
November 2020 

OM DOKUMENTET 
Under hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats, i 
enlighet med beslut vid införandet 2017. 
Utvärderingen bygger på kunskap och information 
från dokumentation, politiska beslut, intervjuer och 
enkäter. 

Paulina Nybratt Sandin & Emilie Widarsson 
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Inledning 
ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-05-10 (dnr KS 2016/00483). ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat 
utanförskap i Uddevalla. Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som 
gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan för idéburna organisationer i 
Uddevalla med kommunen. ÖK Idé togs fram tillsammans av parterna och blev möjlig för idéburen 
sektor att ansluta sig till i september 2017. 

ÖK Idé bygger på en värdegrund för att skapa gynnsamma samverkansrelationer. Värdegrundens 
principer är: 

• Dialog 
• Helhetssyn 
• Kvalitet 
• Långsiktighet 
• Mångfald 
• Självständighet och oberoende 
• Öppenhet och insyn.  

Det är uttalat att dialogen ska bygga på tillit, respekt och förtroende; präglas av ansvar; utgå från och 
tillvarata båda parters perspektiv och kompetens; vara framtids- och lösningsfokuserad. Utöver 
värdegrunden innehåller överenskommelsen elva åtaganden från kommunens sida och åtta åtaganden för 
idéburen sektor. Ett av åtagandena är att kommunen ska finansiera två processledartjänster på vardera 
20%, en för kommunen och en för idéburen sektor.  

Redan vid upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. 
Denna utvärdering har skett under oktober och november 2020 och sammanfattas i denna rapport. 
Utvärderingen ska enligt den offert som uppdraget bygger på: 

• Ge parterna en god bild av nuläget och bakgrunden till detta 
• I analysen visa på vad i arbetssätt och förhållningssätt som bör bevaras, utvecklas respektive 

förändras 
• Kunna ligga till grund för revidering av överenskommelsen för fortsatt samverkan 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, förvaltningar och 
idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem representanter från idéburen 
sektor har svarat på. Samtliga slutsatser som presenteras har dragits utifrån intervjuer och enkät med 
representanter från kommun och idéburen sektor.  

 

  



Sammanfattning  
De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring kring samverkan, 
ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett ramverk för hur detta samarbete ska 
ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. 
ÖK Idé visar på en uttalad vilja och konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett 
viktigt syfte för samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 
kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av processledare från 
båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad samverkan.  

ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, deltagande i 
mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att relationerna till VGR ökat. Idéburen 
sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som erbjuder sin medverkan i olika kommunala 
utvecklingssatsningar som offentliga kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, 
välfärdsredovisningen och översiktsplanen.  

Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under perioden av ÖK 
Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda parter att förankra ÖK Idé och 
anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga överenskommelsen. Processen har varit utdragen 
och i sin helhet inte fått förankring. Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden 
av överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. Bristande mandat 
har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat operativt utförande och implementering 
av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar 
och begränsningar har försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i 
arbetssätt.  

För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett brett omtag; en 
gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur och ansvarstagande, 
kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas samt att ÖK Idé behöver få 
genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. Dessa förändringar är troligen avgörande för att 
ÖK Idé inte ska få en motverkande effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för 
att undanröja vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som är 
det centrala i revideringsarbetet. 

 
 

 

  



Nulägesanalys 
Nulägesanalysen presenteras uppdelat på olika områden, och avslutas med en sammanfattande bild av 
nuläget och hur detta har uppstått. Nulägesanalysen presenterar flera utmaningar som uppstått under 
implementeringen av ÖK idé fram tills idag, och det bör därför understrykas att utvärderarna ser 
mängden utmaningar som synliggjorts av respondenterna som ett uttryck för engagemang, en vilja att 
stärka ÖK Idé och ett ansvarstagande i att förbättra möjligheterna för långsiktigt hållbar samverkan.   

 
Syfte och mål 
Skilda målbilder och förväntningar 

Inledningsvis tycks det ha funnits en gemensam målbild med framtagandet av överenskommelsen, ett 
framtagande som framförallt drevs av politiken och en mindre gruppering från idéburen sektor. Denna 
målbild handlar om att komplettera varandra över sektorsgränserna och tillsammans möta gemensamma 
samhällsutmaningar. Syftet med överenskommelsen blir utifrån denna målbild att skapa en gemensam 
viljeyttring och värdegrund för samverkan – hit ska vi nå, och såhär ska vi gå tillväga.  

Idag har dock målbilder och förväntningar glidit isär, både inom och mellan parterna. Inom kommunen 
har överenskommelsen kommit att förknippas mycket, inom vissa delar av organisationen nästan 
uteslutande, med samarbetsformen IOP. Förväntningarna blir därmed att hitta en ganska detaljerad 
styrning om hur IOP ska användas, och värdegrunds/viljeyttringsperspektivet har hamnat i skymundan. 
Inom idéburen sektor finns det även förväntningar om att ÖK Idé ska stimulera och uppmuntra ideellt 
engagemang; detta står det dock inte uttalat i överenskommelsen.  

Upplevelse av intetsägande dokument och otydlig nytta  

Att målbilder och upplevt syfte har glidit isär har också lett till en förändring av upplevd meningsfullhet. 
Efter en start där båda parter sägs ha präglats av stor entusiasm inför vad som skulle kunna åstadkommas 
tillsammans, har verkligheten kommit av präglas av kulturkrockar och olikheter i arbetssätt. Kommunala 
tjänstepersoner letar efter juridisk vägledning i ett dokument framtaget som värdegrund, och idéburen 
sektors respekt för värdegrunder får sig en törn när de beteenden de möter i den kommunala 
organisationen inte motsvarar det som de förväntar sig utifrån de gemensamma principerna. Gemensamt 
för båda parter är att de i dagsläget säger att ”dokumentet är bra, men säger inget om verkligheten” och att båda 
sidor letar efter nyttor att förmedla till medarbetare respektive potentiella nya underskrivare. Ett sökande 
som riskerar att skapa ytterligare kulturkrockar och konfliktytor i det fall man inte på nytt enas om vad 
målbild och syfte ska och kan vara. 

 

Ledning och styrning 
Struktur, roller och otydliga mandat  

Överenskommelsen har gett effekter, det är viktigt att understryka. Båda parter har en processledare, 
strukturer för till exempel IOP har tagits fram, samarbeten och stordialoger har skett, ett stort antal 
aktiviteter har genomförts och en politisk styrgrupp är nu på plats. Från kommunens sida understryker 
flera personer att startsträckan har tagit längre tid än önskat, men att det nu finns relativt goda 
förutsättningar att arbeta vidare utifrån. Kommunstyrelsen har även gett i uppdrag att göra en översyn av 
behov av resurser kopplat till ÖK Idé, och se över omfattningen av processledarskapet. 

En utmaning som förhoppningsvis underlättas genom den nya politiska styrgruppen är det interna 
kommunala mandatet. Målet att nyttja kombinationen av idéburen sektors snabbhet och den kommunala 
organisationens resurser och strukturer har mött en verklighet där många möten hålls, men där 
upplevelsen från idéburen sektor är att frågorna som lyfts i dessa forum sedan fastnar i den stora 
kommunala organisationens hierarkier. De ger även uttryck för en upplevelse av avsaknad av transparent 



uppföljning. Utmaningen handlar dels om formellt mandat, dels om mer informella maktstrukturer inom 
och mellan förvaltningar.  

En viktig grundsten i överenskommelsen är att den ser kommunorganisationen och idéburen sektor som 
jämbördiga parter. Detta är något som uppskattas och lyfts som avgörande av representanter för idéburen 
sektor, men som sägs ha försvårats av hierarkier och organisationsstrukturer.  

Den politiska ledningen och styrningen har varierat i budskap och fokus  

Inledningsvis präglades arbetet med överenskommelsen av ett stort politiskt intresse, och detta intresse 
upplevs nu åter som tydligt och har lett till att frågan fått både resurser och strategisk prioritering vilket 
lovar gott inför framtiden. Under cirka 1,5 år av de tre år som utvärderas sägs dock arbetet med 
överenskommelsen dock ha varit nedprioriterat politiskt. Ett par av respondenterna med kallar det till och 
med motarbetat. Detta är förmodligen en av anledningarna till att samverkansfrågan prioriterats ned på 
både lednings- och operativ nivå i kommunen, och kanske även en anledning till den brist på långsiktighet 
i avtal och liknande som lyfts i intervjuerna. 

 

Resurser och kompetenser 
Processledarnas arbetstid skapar begränsningar 

De två processledarna är kanske den mest konkreta effekten av överenskommelsen så här långt, och de är 
en uppskattad effekt. Förtroendevalda, förvaltningsrepresentanter och representanter från den idéburna 
sektorn lyfter alla värdet av att ha dedikerade resurser, och att dessa finns hos båda parter. Frågan om 
omfattningen av processledarskapet bör utökas utreds som redan nämnts just nu inom kommunen och 
från respondenterna i utvärderingen är åsikten lätt att uppfatta; de ser tydliga vinster med utökade roller. I 
dagsläget anses förutsättningarna för processledarnas arbete dessutom försvåras av att de har en splittrad 
yrkesroll och att de många möten som samverkan kräver äter upp nästan all arbetstid, vilket begränsar 
utrymme för utveckling och utvidgning av överenskommelsearbetet. 

Kännedomen om överenskommelsen och dess innebörd är låg 

Den grundläggande tilltron till, och förhoppningarna kring potentialen med ett utökat samarbete parterna 
emellan lyfts från alla håll i intervjuerna. Ett hinder för detta anses vara att kännedomen kring, och 
intresset för att skriva under överenskommelsen är låg bland de idéburna organisationerna. Detta anses 
problematiskt både för att kraften i samverkan urholkas när många ställer sig utanför, och en oro gällande 
att strukturerna för arbetet med ÖK Idé gör att det kanske främst är större organisationer som har haft 
möjlighet att avsätta tid för att sätta in i och aktivt arbeta utifrån överenskommelsen. En situation som 
skulle kunna leda till att mindre organisationers röst blir svagare snarare än starkare via arbetet med ÖK 
Idé.  

Inom kommunen anses också kännedomen om överenskommelsen vara låg, framförallt när det kommer 
till dess innebörd. Den senaste tidens fokus på IOP som samverkanssätt har skapat en situation där de 
som inte har läst överenskommelsen noggrant tror att den fokuserar på alternativa finansieringsformer. 
Det finns också en upplevelse hos både kommun och idéburen sektor om att många inom kommunen ser 
de idéburna organisationerna som utförare åt kommunen och att överenskommelsens syfte i att visa på 
dem som jämbördiga aktörer inom både utförande och demokratiutveckling inte har gett avtryck.  

Kompetensen om kommunens styrsätt och förutsättningar brister 

På samma sätt som det finns potential i att kompetensutveckla medarbetare i kommunen om den 
idéburna sektors olika roller i samhällsutvecklingen, finns det även en potential att kompetenshöja de 
idéburna organisationerna kring en kommunorganisations struktur och begränsningar. Byråkrati används i 
flera intervjuer som ett skällsord, men har sin funktion när det kommer till områden som rättssäkerhet 
och möjlighet att överblicka kostnader och effekter. Startsträckan för kommunen har onekligen varit 



oväntat lång kopplat till överenskommelsen, även för de kommunala respondenterna, men som 
jämbördig part är det ändå viktigt att se och respektera de kommunala beslutsvägarna. Att vända sig direkt 
till de förtroendevalda blir då till exempel ett sätt att reducera sig själv till invånarrepresentant snarare än 
samverkanspart.  

 

Arbetssätt och förhållningssätt 
Önskan efter strukturer har gett en snedvridning i fokus 

Att kommunorganisationen ska kunna bistå med resurser och strukturer har varit en utgångspunkt sedan 
början av arbetet med överenskommelsen. En hel del strukturer i form av arbetsordningar och liknande 
sägs nu också vara på plats eller på väg. De kommunala respondenterna är dock medvetna om, och 
skämtar själva om sin förkärlek för strukturer och administration. Kanske är det denna läggning som gjort 
att samverkansformen IOP kommit att bli så nära förknippat med överenskommelsen inom de 
kommunala förvaltningarna.  

De resurser som tillsatts till detta område bör ses som en styrka för det fortsatta samarbetet. Det finns 
dock en utmaning i att samarbeten som bygger på utbyte av kompetens och erfarenheter, eller på 
idéburen sektors roller som röstbärare och demokratiutvecklare hamnar i skuggan av de ekonomiska 
samarbetsformerna. Detta bör ses som en utmaning både för att det riskerar att försvåra jämbördigheten 
och göra de idéburna organisationerna till renodlade utförare, men också för att de viktiga samarbeten 
och utvecklingsmöjligheter som ligger bortom ekonomiska transaktioner riskerar att prioriteras ned eller 
missas helt. 

Engagemanget har hittills haft svårt att omvandlas till leveranser  

Genom intervjuer och enkätsvar har det blivit tydligt att många människor har ett engagemang för att 
utveckla samverkan och för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre långsiktig hållbar utveckling för 
Uddevalla. Båda sidor lyfter dock att leveranser och effekter hittills inte skett i den utsträckning som de 
hoppats på, men de förtroendevalda och de kommunala tjänstepersonerna tror att det kommer att bli 
enklare framåt. Detta är viktigt då upplevelsen hos de idéburna organisationerna är en tydlig besvikelse 
över det som inte har blivit, på bristen på effekt av allt engagemang och all fritid som lagts in i arbetet. 
Båda parter ser stuprörsstrukturerna som ett hinder som varken tillvaratar eller möjliggör samverkan.  

Ansvarstagande, bemötande och byråkratin som slagträ  

Det finns många individer och aktörer, särskilt inom den idéburna sektorn, som tagit ett stort ansvar och 
gjort en insats för driva samverkansarbetet framåt. Det finns dock också en hel del exempel på 
ansvarstagande som inte har skett. Kompetensnivån om överenskommelsens innehåll och innebörd tycks 
vara låg inom kommunen, tre år efter att överenskommelsen togs fram. En tydlig struktur för hur 
ansvarstagandet hos kommunens medarbetare förväntas ske saknas också. Ledningen sägs på den översta 
nivån vara engagerad och prioritera frågan, men detta engagemang och denna prioritering tycks ännu inte 
ha nått igenom underliggande chefsnivåer, utan verksamheterna beskrivs snarare som fortsatt avvaktande 
på flera håll.  

De försök till ansvarstagande i att genomföra överenskommelsen som skett inom idéburen sektor har inte 
heller alltid landat väl inom den kommunala organisationen. Delvis för att den utmanar hierarkier och 
arbetssätt, delvis på grund av kulturkrockar där engagemang tycks tas som aktivism, delvis för att 
kunskapen om överenskommelsen brister och mottagaren inte förstår bakgrunden till de initiativ som 
gjorts. Det redogörs även för upplevelser av ett fientligt och nedlåtande beteende från kommunens sida, i 
vissa fall från tjänstepersoner på hög chefsnivå, och om detta stämmer är det givetvis ett stort hinder för 
en långsiktigt hållbar samverkan. 

En grundtanke med överenskommelsen var att bättre kunna nyttja den idéburna sektorns snabbhet, i 
kombination med kommunens resurser och strukturer. Engagemang och byråkrati skulle så att säga 



kombineras till samhällsnytta. Intervjuerna visar dock att både byråkrati och engagemang blivit slagträn 
eller käpphästar, som används av parterna både som tillmälen och som begrepp av skydda sig bakom. Om 
samverkan mellan parterna ska kunna leda till samhällsutveckling och Uddevalla som en plats för alla, 
behöver parterna istället hitta vägar att nyttja och respektera sina olikheter. 

 

Summering 
ÖK idé är en överenskommelse för hur kommun och idéburen sektor tillsammans ska möta 
gemensamma samhällsutmaningar, en vision som skapar engagemang hos såväl förtroendevalda som i 
förvaltningar och inom den idéburna sektorn. Dock har ÖK Idé inte satt avtryck i den utsträckning den 
är menad att göra.  

Brister identifieras till exempel i strukturer och arbetssätt som försvårar jämbördiga parter, att målbilder 
för arbetet har glidit isär, en politisk styrning som varierat över tid, och att fokus har hamnat på en 
specifik samverkansform - IOP.  

Dokumentet med uppskattade skrivningar och goda intentioner har helt enkelt hittills brustit i sin 
implementering. Sammantaget riskerar dessa brister att leda till att överenskommelsen minskar 
förtroendet mellan parterna, istället för att stärka det.  

 
  



Vägen framåt – bevara, utveckla och förändra 
Genom intervjuer och enkäter har engagemanget synliggjorts för det gemensamma utvecklingsarbetet 
framåt. Idéerna om förbättring som framförts är i de flesta fall görbara och bör kunna ge effekter. De 
idéer som delats har tillsammans med nulägesanalysen gett underlag till detta avsnitt som byggs upp 
utifrån underrubrikerna Bevara, Utveckla och Förändra. De mer detaljerade idéer som kommit till uttryck 
i intervjuer och enkät har som ett komplement till utvärderingen delats till processledarna. 

 

Bevara 
Visionen om vikten och nyttan av samverkan  

ÖK idé syftar till att möjliggöra fler forum för samverkan, baserat på en gemensam värdegrund. Därmed 
ska överenskommelsen möjliggöra nya samverkansformer och bjuda in till medskapande i att gemensamt 
ta sig an lokala utmaningar. Vikten av att skapa ÖK Idé tillsammans är uttalad och önskvärd 
genomgående i intervjuerna. Det finns ett starkt engagemang och en envishet om att hålla samverkan 
högt prioriterat och “fortsätta överenskommelsen hur svårt det än må vara”. 

Visionen av att Uddevalla blir bättre av en gemensam insats för långsiktig utveckling bör bevaras och vara 
ett tydligt fokus i kommunikation utåt framöver. Denna vision behöver även vårdas för att ÖK Idé inte 
ska raseras eller att förtroendet ska gå förlorat när motgångar kommer. Ett tydligt ställningstagande av att 
prioritera och lyfta visionen om att långsiktig utveckling sker bättre om den görs gemensamt mellan 
parterna, är därmed av stort värde. Med en stärkt gemensam vision i fokus, samt ett gemensamt omtag av 
arbetet, kan ÖK Idé genom långsiktigt och idogt arbete sätta Uddevalla på kartan som ett föredöme för 
samverkan.  

Grundstrukturen i dokumentet   

Dokumentet och dess syfte fyller en viktig funktion för samverkan, och framtagandeprocessen var 
gedigen. Grundstrukturen för dokumentet som sådant bör enligt flertalet respondenter bevaras och 
redaktionella ändringar bör stå i fokus snarare än en större revidering. Parternas energi och engagemang 
bör inte i alltför stor grad läggas på revideringar i dokumentet, utan istället på att genomföra en process 
för omtag av ÖK Idé där gemensamma processer, målbild, modell, struktur och ansvarstagande står i 
centrum för samverkan, och som arbetas tillsammans fram av förtroendevalda, tjänstepersoner och 
representanter från idéburen sektor. 

Det nyuppväckta politiska intresset 

Utvärderingen konstaterar att politikens involvering har skiftat under åren. Överenskommelsen ligger nu 
högt på den politiska dagordningen vilket möjliggör att kunna ta ett nytt omtag för ÖK Idé.  Det 
nuvarande nyuppväckta politiska intresset för ÖK Idé bör tillvaratas och kommer att vara en styrka i 
processen framåt.  

Kommunorganisationen, både politik och förvaltningar, bör ta vara på lärdomarna från de gångna tre 
åren och söka efter långsiktighet och kontinuitet i arbetet framåt. De brister som presenteras i denna 
utvärdering sätter till exempel inte punkt för ÖK Idé utan bör snarare ses som viktiga lärdomar att ta 
avstamp ifrån. Det kommuninterna arbetet skulle troligtvis även gynnas av att den politiska styrgruppen 
kontinuerligt kommunicerar ut sina visioner om ÖK Idé och följer upp besluten som fattas. Detta 
tillsammans med att tydliggöra socioekonomiska vinster från kommunen själv och från andra kommuner 
kan göra att potentialen i samverkan synliggörs ytterligare både inom och utanför kommunorganisationen 
och motivera nya satsningar inom ramen för ÖK Idé. 



 
Utveckla 
Processledarnas arbetstid och roller 

Att ha två processledare, tydliga representanter från vardera parten i det gemensamma arbetet, är en 
grundsten i ÖK Idé och den tydligaste framgångsfaktorn i arbetet hittills. Dock är processledarnas roll 
enligt intervjuer och analys idag för begränsad för att ro ÖK Idé i hamn. Arbetstiden för processledarna 
bör enligt intervjusvar från båda parter öka till minst 40% för att de ska kunna genomföra förväntade 
arbetsuppgifter samt skapa önskad effekt och förtroendeingivande relationer. Från idéburen sektor skulle 
flera respondenter gärna se en ännu mer utökad roll. En utökad arbetstid för båda processledarna 
möjliggör tid till uppsökande verksamhet för att säkerställa fler aktörers medverkan i ÖK Idé.   

Därtill understryks det, framförallt från kommunens sida vikten av att kommunens processledarroll läggs 
på en tjänst som har utrymme att genomföra uppdraget i den utökade omfattning som beslutas, vilket 
idag inte finns utrymme till i folkhälsostrategens arbetstid. Processledaren för kommunen bör även få 
bättre förutsättningar att kunna genomföra uppgifterna genom till exempel ett så tydligt mandat som 
möjligt. För rollen som idéburen sektors processledare ses från flera håll långsiktighet som en nyckel. 
Denna roll skulle till exempel kunna få förbättrade förutsättningar för sitt arbete genom förbättrad 
framförhållning i avtal, och genom avtal som löper över längre tid.  

Den partsgemensamma arbetsgruppen 

Processledarna tar idag ett stort ansvar för implementeringen av ÖK Idé. Därtill finns idag en idéburen 
arbetsgrupp, en kommunintern arbetsgrupp, och en partsgemensam arbetsgrupp sedan två och ett halvt 
år tillbaka - dock utan medverkan från förtroendevalda. För att möjliggöra helhetssyn och mandat bör, 
enligt intervjuer och analys, denna partsgemensamma arbetsgrupp innefatta medlemmar från den politiska 
styrgruppen. Denna grupp bör även få ett tydligare ansvar, för att komplettera processledarnas roll i att 
driva arbetet, och för att säkerställa alla parters aktiva roll och ansvarstagande. Ett sådant ansvar kräver 
också en utökad förankring av gruppens roll och representation i kommunorganisationen, som med 
fördel kan ske med avdelningschefers deltagande, och ett tydliggörande av mandat för dess medverkande 
tjänstepersoner.  

En utvecklad konstellation för en partsgemensam arbetsgrupp kan i större utsträckning säkerställa att alla 
parter lyssnas in och ger utrymme att tydligare följa upp och förmedla beslut. Att alla parter är jämlika i 
den partsgemensamma arbetsgruppen och att röstbärarperspektivet synliggörs kommer vara en 
möjliggörare för långsiktig hållbar samverkan.  

Eftersom kommunen är såpass stor skulle kommunen även, likt Borås, kunna utveckla nätverksgrupper 
utformade utifrån utmaningar i geografiska områden eller intresseområden, enligt utvärderarna. Detta 
utgör ett exempel på brobyggande parterna emellan när arenor skapas för att bemöta samhällsutmaningar 
gemensamt som efterfrågats i intervjuerna.  

Strukturer och processer som konkretiserar överenskommelsen och skapar förutsättningar för 
gemensamt arbete 

Utvärderingen konstaterar att implementeringen av ÖK Idé har försvårats på grund av otydliga strukturer 
och bristande ansvarstagande. Strukturer och arbetsprocesser behöver kunna bryta upp de stuprör som 
båda sidor ser som hinder, och behöver utformas på ett sätt som gör att de av båda parter uppfattas som 
en hävstång för genomförande snarare än ännu en byråkratisk pålaga.  

Avsaknaden av en förvaltningsövergripande samsyn har bidragit till att ÖK Idé inte genomsyrar 
kommunens verksamhet i helhet. Därför bör insatser på förvaltningsledningsnivå prioriteras 
inledningsvis. Strukturer som kommunens övergripande styrkort (åtagande 10 i överenskommelsen) bör 
som en del av detta arbete utvidgas till ett bredare fokus än IOP, och tydligare kopplas an till samtliga 
förvaltningars arbete. För att komplettera utvecklade strukturer bör mandat förtydligas hos båda parter. 



Detta kan till exempel göras genom att etablera en stabil rollfördelning, tydliggöra ansvar på 
förvaltningschefsnivå och för förvaltningsresurser i arbetsgruppen.  

För att idéburen sektor ska kunna bidra utifrån en bred representation bör strukturerna för deltagande 
underlätta mindre organisationers plats. Samtidigt finns det potential att bredda spektrumet av föreningar 
till att inkludera delar av idéburen sektor som idag inte finns representerad i större grad, som till exempel 
idrottsrörelsen. Utifrån önskemål från respondenterna rekommenderas det även att tydliggöra kontaktytor 
och öka transparensen mellan parterna. Detta för att sänka trösklar för kontaktskapande och skapa mer 
tillgängliga former för kontakt, information och erfarenhetsutbyte.  

Utbyggda och förankrade strukturer och processer bör kunna säkerställa implementeringen av ÖK Idé på 
en såväl strategisk, som taktisk och operativ nivå. Att etablera stabila strukturer och processer kan även 
motverka ett sårbart system som bygger på enskilda individers drivkraft. Båda parter bör vara 
informerande och helst även överens om centrala element som arbetsordningen, beslutsfattande och 
uppföljningsmekanismer. Årliga samråd med deltagande från högsta nivå för att ta fram gemensamma 
planer och tillvägagångssätt är ett exempel på hur detta kan genomföras. ÖK Idé är sammanfattningsvis i 
behov av en kraftansträngning gällande att tydliggöra och tillgängliggöra strukturer och processer som 
förverkligar samverkan mellan jämbördiga parter.   

Bonus idé: Ta vidare idén om utvecklingscentrum för innovation 

I de äldre beslutsunderlag och dokument som utvärderarna har fått ta del av framförs det att ÖK Idé har 
bidragit till att idéer om att skapa ett utvecklingscentrum för innovation har uppkommit. Denna idé har 
inte lyfts i intervjuerna men ses av utvärderarna som en intressant och nyskapande idé att bygga vidare på.  

 

Förändra 
Kunskap, kompetens och arbetssätt inom kommunen 

Det finns ett behov av att öka kunskapen kring ÖK Idé inom kommunorganisationen, för att 
överenskommelsen ska få genomslagskraft och att förvaltningarna ska kunna bidra fullt ut i att arbeta 
gentemot målsättningen - samverkan med idéburen sektor som jämbördig part. Åtagande 11 i 
överenskommelsen pekar på att överenskommelsen ska vara känd hos kommunens anställda och 
Uddevallas invånare, men intervjuerna tyder på att så inte är fallet. Kunskapen bör framförallt öka om 
ÖK Idé som ramverk för en bredd av samverkansformer snarare än dagens ensidiga fokus på IOP-
samarbeten, och kanske särskilt på samverkansformer utan ekonomiska transaktioner. Utökade 
processledarroller förenklar sannolikt kunskapsspridande, men behöver kompletteras av att chefer och 
medarbetare sprider kunskapen i vardagen.  

Kommunen har en viktig roll i genomförandet av överenskommelsen genom att hitta former för att ta 
vara på idéburens sektors engagemang, perspektiv och förmåga att snabbt genomföra och bemöta 
samhällsutmaningar. Tillsammans skulle parterna då i större utsträckning kunna möta idéburens sektors 
behov av snabba beslutsprocesser samtidigt som initiativen förhåller sig till lagar, förordningar och interna 
beslutsstrukturer. Överenskommelsen är i behov av att kommunen går från ett handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till ett samverkanssystem, där idéburen sektor ses som en självklar partner i 
samhällsutvecklingen och att bemötandet följer därefter.    

Kunskap, förståelse och respekt parterna emellan 

Utvärderingen visar på att bristen på förståelse för respektives parts struktur och kultur är ett avgörande 
hinder. Det råder en bred oförståelse inför motsvarande parts roll, möjligheter och begränsningar. 
Genomgående i överenskommelsen lyfts dock vikten av ömsesidig förståelse, hänsyn och respekt inför 
varandras roller. Samverkan kommer att gynnas av att kommunens tjänstepersoner kan uppvisa förståelse 
för idéburen sektor som resurs, röstbärare, och för dess kompetens i sakfrågor och genomförande. 



Samtidigt som idéburen sektor bör visa förståelse för kommunens arbetssätt i förhållande till 
beslutsprocesser, interna styrdokument, lagar och förordningar. Båda parter behöver helt enkelt en ökad 
förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar och intervjuerna från både parter visar att 
attitydförändringar hos bägge parter efterfrågas.  

En väg till ökad förståelse kan vara en ökad inblick i varandras verksamheter och aktiviteter genom 
seminarier, workshops, korta informationsfilmer etc. Kommunen skulle även på så sätt kunna förtydliga 
sin roll i ÖK Idé och samtidigt kompetenshöja de idéburna organisationerna kring en 
kommunorganisations strukturer, möjligheter och begränsningar. Att se allt positivt som sker hos båda 
parter kan skapa ny inspiration, och att identifiera de tydligaste gemensamma utmaningarna kan ge en ny 
utgångspunkt för arbetet som fokuserar bredare än specifika samverkansformer. 

För att öka kunskapen, förståelsen och respekten mellan parterna skulle även en digital plattform och 
sociala medier kunna användas. Därtill är en kartläggning av befintliga aktiviteter, stödstrukturer och 
relationer mellan kommun och idéburen sektor önskvärd för att öka kunskapen om varandras 
verksamheter, skapa lärande från befintliga samverkansinitiativ, samt hitta nya möjliga samverkansvägar.  

Åtagandena i överenskommelsen - sett till antal, nivå och form 

ÖK Idé bygger på ett ganska stort antal åtaganden för kommunen samt för idéburen sektor, var för sig. 
Åtagandena skiftar mellan att vara övergripande i sina skrivningar, till att bli ganska detaljerade. De skiftar 
även mellan att handla om ganska basala delar för en fungerande samverkan, till att sikta högt. Genom att 
dela upp åtaganden skapas förväntningar från varje part och det möjliggör ansvarutkrävande. 
Överenskommelsen kan därför med fördel reducera antalet åtaganden för att stämma överens med det 
som är särskilt viktigt och som samtidigt mäktas med att uppnå. Rom byggdes inte på en dag och likaså 
behöver ÖK Idé förmodligen implementeras ett steg i taget. I dagsläget går det dock inte att utläsa hur 
åtagandena prioriteras, om de prioriteras. Det finns inte heller någon synlig koppling mellan åtagandena 
och de principer för samverkan som finns nedskrivna i överenskommelsens värdegrund.  

Utvärderarnas slutsats är även att det finns behov av att ta fram gemensamma åtaganden, detta för att 
knyta parterna närmare varandra snarare än att göra dem till motparter i arbetet. Dessa gemensamma 
punkter bör tydligt knyta an till värdegrunden, och de bör tas fram genom en gemensam process för att 
skapa en samsyn kring vad de gemensamma åtagandena bör innefatta och varför de är särskilt centrala. 
Denna process bör helst även landa i en samsyn kring en gemensam process framåt kopplat till 
åtagandena sett till områden som målbild, arbetsprocess, struktur och ansvarstagande. Det vill säga hur 
åtagandena ska uppnås. Genom ett sådant arbete kan ett omtag påbörjas.  

 

Summering 
Visionen och viljan att skapa en långsiktig hållbar utveckling för alla i Uddevalla är påtaglig. För att uppnå 
detta behövs gemensamma åtgärder och åtaganden. Bland dessa åtgärder är de som framstår som särskilt 
centrala att vårda vision och engagemang, att utöka arbetstiden och tydliggöra mandatet för 
processledarna, utöka fokus till fler samverkansformer än IOP, etablera strukturer och processer som en 
partnersgemensam arbetsgrupp med tydliggjort ansvarstagande, och arbeta fram en ökad förståelse för 
varandras strukturer, förutsättningar och begränsningar.  

ÖK Idé är i behov av, via utvecklade strukturer och processer tillsammans med beteendeförändringar, 
skapa förmågan att bryta stuprörsbeteenden och att synsättsmässigt gå från handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till samverkanssystem som möjliggör och sätter samverkan i fokus. Nya strukturer och 
processer bör tas fram för att gynna förflyttningen till ett samverkanssystem. Vägen framåt är genom 
långsiktighet, kontinuitet och tydlighet. Nu behöver alla parter lägga sitt krut på att gå från ord till 
handling och mötas halvvägs. Genom att ta fram gemensamma åtgärder (utifrån ÖK Idés värdegrund), 
process, målbild, modell, struktur och ansvarstagande kan ett omtag ta form. Nu gäller det!  



Revidering av överenskommelsen 
I uppdraget för utvärderingen har överenskommelsedokumentet stått i särskilt fokus. I detta avsnitt sätts 
revideringen av överenskommelsen därför i särskilt fokus, sett till både dokument och arbetsprocess. 
Utvärderarnas rekommendation är att redaktionella förändringar av överenskommelsen kompletteras med 
ett fokus på en tydligt gemensam process för arbetet framåt - och ett gemensamt ansvarstagande för att 
skapa en långsiktigt hållbar samverkan.  

Processen 
Utvärderingen av ÖK Idé påvisar behovet av gemensamma förändringar av arbetsprocessen och 
implementeringen av överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ses som en förutsättning för att 
knyta parterna närmare varandra, då de i nuläget tycks dras allt mer isär. Därför föreslås att den 
partsgemensam arbetsgruppen utvecklas, så att representanter från kommunens tjänstepersoner och 
politiker, samt idéburen sektor ingår och att ansvarstagandet tydligt fördelas mellan parterna. Detta för att 
samtliga parter ska vara aktivt involverade i implementeringen av överenskommelsen samt arbeta genom 
samma plattform. Den partsgemensamma arbetsgruppen har möjlighet att utmana varandra gällande 
ramar för förväntningar, åtaganden och målbild. Denna arbetsgrupp bör ta ansvar för att revidering av 
den skrivna överenskommelsen sker och även bistå processledarna i prioritering och framtagande av 
gemensamma strukturer och processer för beslutsfattande och genomförande inom ÖK Idé.  

ÖK Idé bör i sin helhet visualiseras i form av en gemensam modell som kan fungera som symbol för 
hur samverkan i Uddevalla kommun är tänkt att fungera och vad den ska åstadkomma. Visualiseringen, 
som utifrån kommunens mest kända landmärke till exempel skulle kunna vara en bro, kan förenkla ett 
lättfattligt budskap kring samverkans betydelse, målbild och principer. Ett gemensamt arbete med att ta 
fram en visualisering av ÖK Idé kan samtidigt stärka båda parters ägandeskap i processen och bidra till ett 
möjligt ökat engagemang från båda parter.  

Att bilda den partsgemensamma arbetsgruppen blir startskottet för att ta ett nytt omtag för ÖK Idé. 
Revideringen av överenskommelsen blir det första gemensamma steget tillsammans. En uppstart och ett 
omtag för en framtida samverkan som baseras på ett tydligt gemensamt ansvarstagande.  

 

Dokumentet 
Dokumentets grundform uppskattas av båda parter och bör därför behållas. Detta ger även fördelar i att 
processen för revidering inte blir så energi- och resurskrävande som om att börja från ett blankt ark. I 
avsnittet nedan listas ett antal förslag på justeringar, både mindre justeringar av detaljer i texten, till större 
justeringar som kräver en gemensam tankeprocess. Justeringsförslagen har kommit både från intervjuer, 
och från utvärderarnas genomläsning. 

Inledning och ÖK Idé 

• Justera meningen för att den ska bli mer lättillgänglig för allmänheten: “Tjänstemän och andra 
anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning”. Genom att 
tydliggöra kommunens roll kan allmänheten och idéburen sektor få en ökad förståelse för ÖK 
Idé.   

• Dokumentet beskriver hur “De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden”. Här 
bör det tydliggöras att detta även gäller kommunen.    

• I inledningen beskrivs kommunorganisationen endast som förvaltningsorganisationen, de 
förtroendevalda syns inte. I intervjuerna har det framkommit att det förmodligen beror på att de 
politiska partierna i tidiga versioner av överenskommelsen fanns med som en del av den idéburna 
sektorn. Det bör tydliggöras att kommunorganisationen består av både en politisk organisation 
och en tjänstemannaorganisation, och i stora drag hur dessa två samspelar. 



Definitioner 

• Renodla bland definitionerna och sätt fokus på idéburen sektor och kommunen.  
• Förtydliga kommunens roll genom att beskriva dess förutsättningar och begränsningar som 

förtydligande till allmänheten. Exempelvis: Kommunen är en del av den offentliga sektorn och ansvarar för 
större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten finansieras via skattemedel och avgifter. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av de lokala 
förtroendevalda. 

• Förslag: Ta bort IOP och Sociala företag som egna punkter. Dessa kan snarare nämnas som 
exempel under ett gemensamt avsnitt som heter ”Exempel på samverkansformer”.  

• Delen om IOP går in på detaljnivå och är det enda stycke i överenskommelsen som gör det. 
Detta gör att det är svårt att uppfatta dokumentets karaktär och syfte. Genom att beskriva i detalj 
vad IOP är och inte är uppfattas denna del av dokumentet som regler snarare än potential att 
bjuda in till samverkan att möta lokala utmaningar.  

Värdegrund 

• Förslag att skriva ut åtaganden från kommunen och idéburen sektor samt gemensamma 
åtaganden under varje princip för att förtydliga vad värdegrunden innebär i praktiken för 
involverade parter och möjliggöra en tydligare uppföljning av överenskommelsens värdegrund.    

Åtgärder  

• Förslag att ta fram gemensamma åtaganden.  
• Genomlys båda parters åtaganden för att säkerställa att samtliga är genomförbara och centrala för 

samverkan, i annat fall bör de tas bort. Justera även skrivningarna så att samtliga åtaganden ligger 
på samma detaljnivå. Om möjligt, prioritera även åtagandena. 

Redaktionella förändringar i kommunens åtaganden:  

• Åtagande 1. Här nämns en annan värdegrund än överenskommelsens värdegrund. Redigera till 
överenskommelsens värdegrund eller visa hur dessa två värdegrunder förhåller sig till varandra. 

• Åtagande 5. Här nämns stordialog för kunskapsutbyte som form för samverkan. Här kan det 
fyllas på med fler former för dialog och erfarenhetsutbyte. Exempel samråd för att lyfta röster 
från specifika målgrupper och intresseområden. Alternativt kan syftet med åtagandet, dvs 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling sättas i ett tydligare fokus. 

• Åtagande 7. I detta åtagande nämns samverkans former som innebär större ekonomiska 
transaktioner så som IOP, offentlig upphandling och socialt företagande. Detta åtagande bör 
även förtydliga möjligheterna till samverkan utan större ekonomiska transaktioner.   

Redaktionella förändringar i idéburen sektors åtaganden: 

• Åtagande 2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa intresse i 
utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. Detta åtagande bör gälla även för kommunen och läggas till i 
kommunens åtaganden.   

• Åtagande 3. Åtagandet att “De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner” kan vara svårbegripligt och bör 
formuleras om för att vara lättillgängligt för allmänheten.   

Baksida 

• På överenskommelsens baksida står det "ÖK Idé 2018/2019” vilket ger uppfattningen om att 
överenskommelsen är ett tillfälligt projekt. För att överenskommelsen ska uppfattas som en 
uppmaning till långsiktigt samarbete bör årtalen tas bort.    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2016/00483  

ÖK Idé - Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna 
sektorn och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Överenskommelsen började som en nationell modell och kan beskrivas som 

gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott 

klimat för idéburna organisationer i Uddevalla. Syftet med överenskommelsen är att 

tillsammans med den idéburna sektorn, kunna samarbeta för bättre välfärd, rikare fritid, 

stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla kommun. 

  

Under 2015-2016 genomfördes en dialogprocess bestående av tre stordialoger med 

idéburen sektor. Detta resulterade i en lokal överenskommelse mellan kommunen och 

den idéburna sektorn. Denna process åtföljdes av en politisk tvärsammansatt styrgrupp 

inklusive ansvariga tjänstemän. Den gemensamt framtagna överenskommelsen utgick 

på remiss och besvarades av såväl kommun samt idéburen sektor. Remissvaren 

hanterades och förädlades av en arbetsgrupp med representanter från kommun och 

idéburen sektor. Detta resulterade i Uddevalla kommuns överenskommelse ÖK Idé. 

I och med detta är kommun och idéburen sektor redo att ingå en mer konkret 

samverkan. I nästa fas krävs tillskapande av driftsbudget för att skapa ekonomisk 

hållbarhet i genomförandet.  

 

Stefan Skoglund (S), Evy Gahnström (V), Rolf Carlson (SD), Elving Andersson (C), 

Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 

Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26 § 105. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-06. 

ÖK Idé överenskommelsen Uddevalla kommun 2017- 04- 06. 

Svarsbilaga remissyttranden ÖK Idé 2017- 02- 15. 

Remissvar från Centerpartiet om samverkan med idéburen sektor 2017-01- 25.  

Remissvar från studieförbundet Vuxenskolan angående överenskommelse om 

samverkan med idéburen sektor 2017-01- 09.  

Remissvar från Skansens ridklubb om samverkan med idéburen sektor 2017- 01- 04.  

Remissvar från SPF om samverkan med idéburen sektor 2017- 01- 04.  

Socialnämndens protokoll 2016-12-20 § 185.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-11-22.  

Remissvar från Sverigedemokraterna angående överenskommelse om samverkan med 

idéburen sektor 2016-12- 28.  

Barn och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-15 § 167.  

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-10-25. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 016-12-15 § 154. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-11-28. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-08 § 494. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-11-30. 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
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2017-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 151 
 

Protokoll från kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, 2016-

12-06 § 19.  

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-07 § 34. 

Remissvar från Frivilligcentrum angående Överenskommelse om samverkan med 

idéburen sektor 2016- 11- 23. 

Remissvar från Västvatten AB angående överenskommelse om samverkan med 

idéburen sektor 2016- 10- 28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-28 § 36.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-14.     

Yrkanden 

Evy Gahnström (V), Stefan Skoglund (S), Rolf Carlson (SD), Elving Andersson (C), 

Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 

Hasslebäck (UP): bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna.       

           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förslaget till överenskommelsen, 

  

att avsätta resurser för tjänst motsvarande 20 procent av heltid, det vill säga 100 000 

kronor inklusive sociala avgifter årligen vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under 

perioden 2017-2019, samt 

  

att tillsätta driftsbudget motsvarande 40 000 per år för att genomföra stordialoger, 

utbildningsinsatser och resor, vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under perioden 

2017-2019.     

      
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-05-15 

Alf Gillberg, Niklas Moe, Birgitta Pelli 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-05-15  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-05-18 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Kommunledningskontoret, juridik och administration ekonomisektionen 

 

 



ÖK Idé
Överenskommelse om 
samverkan mellan den 
idéburna sektorn och 
Uddevalla kommun



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

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

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

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

Tillsammans gör vi Uddevalla kommun till en plats för alla!

Varmt välkomna i vår gemenskap!



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

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

Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 
förutsättningar. 

De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade människor 
och varje enskild organisation har sitt eget syfte och inriktning. Många 
av de idéburna organisationerna bärs av medlemmarnas ideella engage- 
mang och styrs av en vald styrelse, ibland finns även anställda. 

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

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

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



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

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

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

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

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

Gott
förenings-

klimat

Idéburet 
företagande Volontärer

Inkludering Välfärd

Barn & 
ungdom

Lokaler & 
anläggningar

Dialog &
kontakt



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



Ett IOP-avtal kan ingås när:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

från värdegrunden och principerna i ÖK Idé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ÖK Idé ska utvärderas och revideras senast under 2020.



ÖK Idé
2018/2019

För mer information 
www.uddevalla.se/overenskommelsen
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 

Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 

Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 

Sammanfattning 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i Parkour 

och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. Föreningen har 

funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin sport i flera 

kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, FRS 

Kungsbacka. Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att 

avlastas ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar 

att etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 

Stampede ska också utbilda ledare.  
 

En IOP är inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det 

till att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 

samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnstikhallar. Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour 

som tränar i Rimnershallen.  

 

Kultur och Fritidsnämnden föreslog 2020-09-23 att initiativet skulle avslås. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås också att avslå initiativet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-18 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23  

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31  

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour. 
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Peter Larsson Emelie Eék 

Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 
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Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 

den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 

är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 

inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 

sektorn.  

 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. 

 

Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 

ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 

etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 

Stampede ska också utbilda ledare. 

 

På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 

Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 

medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  

En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. 

 

Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 

att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 

samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnstikhallar.  

 

Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 

Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 
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Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 

föreningen Stampedes ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap med Uddevalla 

kommun. 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stellan Hedendahl 

Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KFN 2020/00113  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 
Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 

den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 

är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 

inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 

sektorn.  

  
Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. 

  
Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 

ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 

etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 

Stampede ska också utbilda ledare. 

  
På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 

Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 

medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  

En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. 

  
Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 

att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 

samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnstikhallar.  

  
Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 

Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 

föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap med Uddevalla 

kommun. 

  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna en omformulering av förslaget till beslut 

och finner att nämnden gör det.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att avslå föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt 

Partnerskap med Uddevalla kommun.  

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-09-29 

Annelie Högberg, Thommy Carlin 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-29 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2020-12-14 till 

Stampede 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

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

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2021, februari 

 

Sammanfattning 

Sex informationer ska lämnas under februari månad enligt antaget Årshjul: 

- Resultat Vux 

- Försörjningsstöd 

- Hedersrelaterat våld och förtryck 

- ÖK Idé – Utgår som information, eget beslutsärende på dagordningen 

- Omvärldsorientering näringslivet – Utgår vid detta sammanträde 

- Bryta segregationen (Projekt ”Uddevalla mot minskad segregation”) – Utgår och    

  flyttas till april, då en längre slutredovisning sker med en fördjupad information av   

  resultat och erfarenheter från de tre åren, samt från de olika aktivitetsansvariga 

 

Resultat Vux 

Vuxenutbildningen informerar om tre områden: 

 Uddevalla vuxenutbildnings resultat från T2 2020 

 Uddevalla vuxenutbildning – Covid19 och yrkesutbildningarnas APL/LIA 

 Uddevalla vuxenutbildning – utveckling av lärlingsutbildning 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

Försörjningsstöd 

Den 15 februari 2020 lämnade Sektionen för försörjningsstöd socialtjänsten och 

övergick organisatoriskt till kommunledningskontoret och arbetsmarknadsavdelningen. 

En riktad satsning för att få ut fler personer från försörjningsstöd genom tät samverkan, 

gemensamt synsätt och ansvar mellan konsulenter och socialsekreterare. Antalet 

personer från försörjningsstöd i sysselsättning fortsätter att öka. Läs mer under rubriken 

”Ärendebeskrivning”. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Mötet gästas av Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund.  

Sedan 2006 har Hälsokällan drivit ett arbete för att stärka Fyrbodals kommuners och 

regionala verksamheters arbete mot hedersproblematik i syfte att barn och ungdomar 

ska växa upp i ett samhälle med goda relationer och en vardag fri från våld. Alla barn 

och ungdomar oavsett bakgrund, funktion, etnicitet, kön och familjekonstellation har 

rätt att växa upp under goda uppväxtvillkor. 

Hälsokällan arrangerar grundutbildningar och nätverksträffar mellan olika aktörer som 

arbetar mot att förebygga och/eller kunna förstå hedersförtryckets mekanismer och 
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uttryck. Dessutom fördjupas kunskaperna genom olika seminarium om kvinnlig 

könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap, heder och hbtq-frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-15 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Resultat Vux 

Uddevalla vuxenutbildnings resultat från T2 2020 

Inom sfi har måluppfyllelsen sjunkit något, från 90% under T1 till 83%. Det beror 

främst på att elever som studerat mycket länge, ca 1000 timmar eller mer, på sfi avslutas 

med F. Det antas delvis också bero på distansundervisningen. Under senare delen av T2 

har det varit övervägande distansundervisning inom sfi, och man har prioriterat elever i 

behov av stöd till undervisning på plats.  

Både grundläggande och gymnasiala allmänna kurser hade något lägre måluppfyllelse i 

T2 jämfört med T1 2020 och T3 2019. Analysen är att distansundervisningen antas 

påverkat till stor del, vilket inte passar alla elever. Generellt är det elever som redan 

innan distansundervisningen var i behov av stöd, som har det svårt med 

distansundervisningen. Avbrotten har minskat under en längre tid, framför allt inom 

gymnasiala, men har under perioden varit några fler. Lärare har fått till sig att en del 

elever tycker det är så jobbigt med distansundervisningen, att sitta själv eller kanske ha 

hela familjen hemma, några känner sig ensamma, några har bristande motivation och 

några har svårt att koncentrera sig, vilket lett till avbrott. 

  

Inom särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå har det under perioden 

varit 46 elever varav 62 kursdeltagare. Flera elever deltar alltså i mer än en kurs. Under 

T2 gjordes fyra intyg, två på träningsskolenivå och två orienteringskurser. Några elever 

inom grundläggande har varit svåra att nå under distansundervisningen. Vissa elever har 

svårt att hantera att vara på vuxenutbildningen bara ”ibland”, som det har blivit då 

lärarna tagit in de eleverna som varit i behov av stöd.  
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Följande utbildningar slutade under T2 med måluppfyllelse: 

VVS 82% 

Svets 88% 

Fastighetsskötsel 100% 

Rengöringsservice 100% 

Restaurang och storkök 100% 

Servicepersonal förskola 79% 

Servicepersonal hotell och restaurang 88% 

 

Även inom yrkesutbildningar går det att utläsa ett något lägre resultat i bland annat 

VVS och servicepersonal förskola. Under våren var det i vissa branscher svårt att få 

APL-platser. Branschen hotell och restaurang och delvis svets kunde inte ta emot APL-

elever på grund av att situationen med covid-19. Inom VVS har det varit en utmaning 

att hitta företag som vill ta emot APL-elever. 

  

Inom YH pågår sex yrkesutbildningar: 

 Affärsutvecklare besöksnäring och turism 

 E-commerce product manager 

 Marin serviceingenjör 

 Skräddare 

 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning 

  

Distansundervisningen har inte påverkat de studerade i samma utsträckning som 

eleverna inom komvux. Det beror delvis på att YH är eftergymnasial utbildning och 

delvis på att de studerande sedan innan är mycket vana med distansundervisning. En 

effekt av covid-19 inom YH är att några studerande inte hann bli klara med sina 

examensarbeten i juni. Kurserna förlängdes och de studerande gjorde klart sina 

examensarbeten under hösten.  

  

Nulägesanalys trygghet och studiero 

Brukarenkät genomfördes i november och besvarades av 513 elever/studerande med 

könsfördelningen 61% kvinnor, 37% män och 2% okänt kön. Det är något fler män än 

tidigare som har svarat, vilket är positivt. Resultatet blev trygghet 94,7%, studiero 

90,6% och trivsel 92,6%. Resultaten är nästa identiska med tidigare enkäter. Vid 

jämförelse av svaren mellan män och kvinnor, ses att männen svarat mer positivt än 

tidigare. Det är första gången på flera år. Kvinnorna har svarat väldigt lika som tidigare. 

Resultatet antas bero på ett medvetet arbete med värdegrund och planen mot 

diskriminering och kränkande behandling.  
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Pågående insatser - åtgärdsplan 

Insats 
Bakgrund 
(problem/orsak) 

Mål (vad vi 
konkret vill att 
insatsen direkt 
ska leda till) 

Effekt (vad vi i ett 
senare skede 
antar ska hända 
genom att målet 
nås) 

Start- och 
slutdatum 

Status 
(pågående / 
avslutad) 

Fler lärarledda 
timmar, ökad tid för 
handledning, 
flexibel 
handledning, 
studiehandledare 
insatt 

Låg måluppfyllelse, 
42%, i Ma2b 

Att alla elever 
känner att de får 
tillräckligt med stöd 

Hög måluppfyllelse i 
Ma2b 

T1 2019 
- T3 2020 
(ev) 

Pågående 

Kompetensutvecklin
g i hur man bäst 
undervisar i skriva 
+ använda 
verktyget 
"Rättningsnyckeln" 
som stödjer elever 
att rätta sina egna 
och andras texter 

Negativ relation 
mellan kursbetyg 
och NP-betyg inom 
sfi, pga många F på 
skriva i NP 

Bättre korrelation 
mellan kursbetyg 
och NP.  
Bättre resultat i 
skriva på NP. 

Skickliga lärare, 
elever som är bättre 
förberedda för 
vidare studier 

T2 2019 - ? Delvis 
pågående 

 

 

Uddevalla vuxenutbildning – Covid19 och yrkesutbildningarnas APL/LIA 

Under hösten 2020 har Covid-19 fortsatt påverka yrkesutbildningarna dels med 

anpassningar i yrkesutbildningsmoment som genomförs i skolans 

verkstäder/specialsalar och dels med påverkan på genomförandet av arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) eller lärande i arbetslivet (LIA). I huvudsak har yrkesutbildningarna 

kunnat genomföras som planerat men i några fall har utbildningarnas slutdatum 

senarelagts vilket skapat förlängningarför att eleverna ska hinna nå alla mål i 

utbildningen. Ett exempel är Fordon-transport där mer tid för körträning behövts. 

När det gäller APL och LIA var statusen för utbildningarna 12 januari följande: 

LIA inom YH: 

 Affärsutvecklare besöksnäring och turism – alla studerande har genomfört LIA 

 E-commerce product manager – hälften har genomfört LIA full tid, hälften del 

av planerad tid i LIA 

 Marin serviceingenjör – LIA genomförs enligt planering 

 Skräddare - LIA genomförs enligt planering 

 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning – LIA senare under 2021, 
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verksamheten har mycket nära kontakt med LIA-platserna vid förändringar på 

grund av covid -19 

 

APL inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar 

 Restaurang och storkök – fungerar delvis, några elever har genomfört sin apl 

 Rengöringsservice – alla elever har genomfört sin apl 

 Fastighetsskötsel – fungerar delvis, några elever har genomfört sin apl 

 Svets - fungerar delvis, några elever har genomfört sin apl 

 Bussförare - fungerar delvis, några elever har genomfört apl 

 Transport lastbil – ca hälften av eleverna har genomfört apl enligt planering 

 Barnskötare - alla elever har genomfört sin apl 

 Vård och omsorg - alla elever har genomfört sin apl 

 Fordonsmekaniker – fungerar ej, inga elever har genomfört apl 

 Bygg och anläggning, husbyggnad - alla elever har genomfört sin apl 

 Bygg och anläggning – fungerar ej, inga elever har genomfört apl 

 

Åtgärder för att kompensera utebliven apl 

Skolverket medger, på grund av covid-19, att yrkesutbildningar får genomföras även när 

eleverna inte kan genomföra 15 procent av utbildningen på en arbetsplats. Vidtagna 

åtgärder för att kompensera utebliven apl är att skapa arbetsplatsliknande förhållanden i 

skolmiljön. Som exempel kan nämnas att inom restaurang och storkök produceras 

matlådor som säljs i skolans café och bussförarutbildningen skapar simulerade 

busslinjer. 

 

Uddevalla vuxenutbildning – utveckling av lärlingsutbildning 

Utifrån erfarenheter från gymnasieskolans stora och välutvecklade arbete med 

lärlingsutbildning startar vuxenutbildningen en utveckling av vuxlärling. Regeringen 

har skapat en extra möjlighet att söka statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux mot 

bakgrund av pandemin och en ökad arbetslöshet. Vuxenutbildningen har sökt 

statsbidrag för 60 årsstudieplatser under 2021.  

Genom samverkan med AMA och Uddevalla gymnasieskola planerar 

vuxenutbildningen att starta med lärlingsutbildningar redan under våren och i större 

skala runt halvårsskiftet. Samverkan planeras kunna ske med gemensamma tjänster, 

samutnyttjande av lokaler, maskiner och verktyg, kompetens och kontaktnät och genom 

redan befintliga ”plattformar” som Jobbcentrum. Fokus med att komplettera och ställa 

om till lärlingsutbildning är att nå fler som står utanför arbete och utbildning, minska 

antalet som tar emot försörjningsstöd och i högre grad kunna matcha mot arbetsgivarnas 

kompetensbrist. Att kombinera praktik med utbildning är en framgångsrik metod för att 

snabbt nå ett yrke och komma in på arbetsmarknaden. 
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Försörjningsstöd 

Den 15 februari 2020 lämnade Sektionen för försörjningsstöd socialtjänsten och 

övergick organisatoriskt till kommunledningskontoret och arbetsmarknadsavdelningen. 

En riktad satsning för att få ut fler personer från försörjningsstöd genom tät samverkan, 

gemensamt synsätt och ansvar mellan konsulenter och socialsekreterare. Detta arbete 

har pågått sedan dess och trots en pågående pandemi med alla dess begränsningar så har 

arbetet skördat framgång. Vi har inte ställt in, vi har ställt om. Vi kan också konstatera 

att vi först under augusti 2020 var fullt bemannade med socialsekreterare. 

 

Statistik försörjningsstöd: 

År 2019 ökade antal hushåll från 2018 med 20 % (+140 hushåll, från 699 i januari till 

839 i december) och kostnaden ökade med 12 mkr till en snittkostnad per månad på 

5,42 mkr (65 mkr helår). 

År 2020 (jan-nov) minskade antal hushåll från 2019 med 6 % (- 49 hushåll, från 841 i 

januari till 792 i november), men december månad visade åter igen en ökning till 821 

hushåll. Personer som behöver ekonomiskt bistånd under december brukar ligga högre i 

förhållande till andra månader. Det behöver inte visa på en fortsatt negativ utveckling. 

Minskningen för år 2020 blir i stället 2 % (-20 hushåll, från 841 till 821). 

Kostnaden ökade med 9 mkr till 74 mkr för 2020. Det är ett något bättre resultat än 

prognos. Snittkostnad per månad är 6,16 mkr/månad.  

Trots minskning av antal hushåll under året, så ligger vi kvar på en hög nivå, med ett 

utslaget årssnitt per månad på 824 hushåll (769 år 2019). Vi behöver minska snittet med 

ytterligare 50 hushåll/månad, för att bibehålla årets kostnad på ca 74 mkr. 

Snittkostnaden per hushåll har årligen ökat med 7 % de sista åren och med den något 

lägre normökningen för år 2021, räknar vi på en ökning med 5 %, till en snittkostnad på 

8 000 kr/hushåll/månad. Med bibehållet snitt av 824 hushåll/månad, skulle det peka  

mot en ökning med 5 mkr till ca 79 mkr. 
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Försörjningsstödstagare i sysselsättning 

Nyinskrivna deltagare från försörjningsstöd fortsätter att öka. Under 2020 skrevs 176 

nya personer in för sysselsättning/åtgärd. Motsvarande siffra år 2019 är 164 och för 

2018 var den 59. Ökningen är en konsekvens av det utökade samarbetet och tydligare 

målstyrning mellan enheterna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. I detta 

sammanhang kan även nämnas att ytterligare 38 personer tillkommer när vi räknar med 

de som anvisats från arbetsförmedlingen, som även uppbär försörjningsstöd. Det totala 

antalet nya deltagare som vid inskrivningen hos arbetsmarknadsenheten som uppbar 

försörjningsstöd blir därmed 214 personer (65 % av alla nyinskrivna). 

 

Enheterna för försörjningsstöd har under 2020, utöver anvisning till introduktion och 

efterföljande arbetsträning, även haft möjlighet att anvisa till insatserna Drop-

in/jobbcoachning, öppen verksamhet samt projekt Startsträckan. Att det funnits fler 

valbara insatser är också en av förklaringarna till det totala ökade antalet anvisningar 

från försörjningsstöd. 

Resultat: 

Utav deltagarna från försörjningsstöd, som avslutat sin åtgärd under 2020, har 23,6 % 

gått vidare till arbete eller studier (41 av 174). 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig 
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2020-12-16 Dnr: KS 2019/00670

 
Handläggare 
Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 
 
 
  
 

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 
 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 00 00 

Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post 
 

 

Brev Plan Integration 2030 
I september skickade Linnea Lindgren (nyanställd för uppdraget) ut ett brev med 
information om fortsatt process med Plan Integration 2030. Linnea avbröt sin tjänst i 
förtid, då hon gick till annan tjänst i kommunen. Jag, Annette Jonasson, ansvarig 
handläggare för Plan Integration 2030, tar därför över uppdraget med implementering 
och förankring i stället för Linnea. Detta tillsammans med projektassistent Annie 
Knutsson och avdelningschef Pia Strömsholm på arbetsmarknadsavdelningen.  
 
Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument framtaget på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog dokumentet på mötet den 9 december 
2020, se bilaga. 
 
Tidplan 
Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta första bilagan med politiska 
uppdrag på mötet i juni 2021. Innan dess ska bilagan behandlas i kommunstyrelsen och 
dess utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet på möten i maj månad. 
Varje nämnd och styrelse för kommunala bolag och stiftelser, måste därför anta sina 
egna uppdrag senast 31 mars 2021. Dessa antagna uppdrag skickas sedan vidare till 
ärende KS 2019/00670 och undertecknad, så att bilagan hinner sammanställas och 
slutföras enligt tidplan. 
 
Det görs redan idag en rad olika aktiviteter och insatser som ligger i linje med viljan 
som presenteras i Plan Integration 2030. Problemet är att det inte går att se en samlad 
bild idag vad som görs. Därför ska politiska uppdrag antas varje mandatperiod, som 
tydligt visar vilka prioriteringar politikerna väljer att satsa på. Dessa politiska uppdrag 
kopplas till den antagna planen och en kommunövergripande redovisning görs av 
kommunledningskontoret varje delår. På detta sätt kan alla följa helhetsbilden över 
insatser på ett tydligt sätt.  
 
I Plan Integration 2030 finns nio strategiska ställningstaganden (se bilagor till detta 
brev). Dessa ska vara vägledande i framtagandet av politiska uppdrag. Uppdragen ska 
tala om HUR nämnden, styrelsen eller bolaget kommer att arbeta under 2021–2022, för 
att kunna påverka och bidra till den gemensamma målbilden som lyder: ”Förbättra 
integrationen genom att minska och motverka segregation och hedersrelaterat våld och 
förtryck”. 
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Uppdragen ska innehålla:  
Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

Hur kommer 
uppdraget att 
följas upp? Mått, 
nyckeltal eller 
önskad effekt? 
(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta)

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 

 
År 2021–2022 
Då första bilagan antas mitt i en mandatperiod, så kommer förmodligen många uppdrag 
att finansieras inom ram. Troligen kommer flera uppdrag formuleras utifrån insatser 
som redan görs idag, men som idag inte är ett formulerat uppdrag. Detta tillsammans 
med eventuella nya uppdrag kommer att utgöra denna bilagas politiska uppdrag. 
Vinsten blir att vi får en gemensam syn på vad som görs inom området och skapar en 
plattform för uppföljning och en samsyn kring kommande behov, samt bättre 
möjligheter till att samverka kring frågorna.   
Antagna uppdrag i denna bilaga, kommer sedan att gälla fram tills att nya uppdrag antas 
för mandatperioden 2023–2026.  
 
Processtöd - medverkan på möten (via inbjudan från er).                                                
Vi på kommunledningskontoret hjälper gärna till i processarbetet med att ta fram nya 
uppdrag. Jag Annette Jonasson deltar därför gärna på ert nämndsammanträde, utskott, 
styrelsemöte, ledningsgrupp, eller annan form av möte. Syftet är att jag på mötet kan 
vägleda, informera, svara på frågor och stötta er i arbetet med att ta fram nya politiska 
uppdrag för den första perioden år 2021–2022 (bokning i SN är redan gjord till den 20 
januari 2021).  
Inbjudan skickas till: annette.jonasson@uddevalla.se 
Ange: Datum, plats, vilket möte det gäller, hur många deltagare ni är, samt om ni har 
några särskilda önskemål om innehåll på mötet. 
 
Med vänlig hälsning 
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1. Inledning och gemensam målbild  
Detta dokument är en bilaga till Uddevalla kommuns långsiktiga strategiska dokument ”Plan 
Integration 2030”.  
Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 
med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 
övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 
övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 
 
Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser vid 
varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i denna bilaga, som är kopplad till det 
strategiska dokumentet. Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration 2030 
antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2020.  
 
Beskrivande bild från det strategiska dokumentet: 
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2. Utvecklingen över tid   
Invandring/integration är en av de viktigaste frågorna eller samhällsproblemen för 
medborgarna, enligt SOM-institutet, Göteborgs universitet, som årligen genomför 
undersökningen.    

Uddevalla kommun har sedan år 2007 följt utanförskapet och segregationens utveckling 
genom måttet Utanförskapsindex1. Det finns en stor skillnad mellan olika bostadsområden, 
samt i förhållande till genomsnittet i kommunen. Uddevalla kommun är en av 32 kommuner i 
Sverige, som av regeringen utpekats ha områden med stora socioekonomiska utmaningar. 
Gemensamt för dessa områden är att de har en större andel av hyresrätter med en lägre hyra 
än i många andra områden. Här bor många med låga inkomster, låg utbildningsbakgrund, stor 
andel långtidsarbetslösa och många med stor ohälsa. En annan utmärkande faktor är att 
valdeltagandet är lägre. Socioekonomisk utsatthet drabbar både inrikes födda och utrikes 
födda, men andelen utrikes födda dominerar i dessa områden.  

Att åstadkomma lyckade resultat med att minska segregationen, kräver ett långsiktigt 
kontinuerligt arbete. Dels riktade insatser i de mest utsatta områdena, dels breda insatser inom 
hela kommunen, då segregation är relationell och inte ett isolerat problem endast kopplat till 
vissa stadsdelar.  

Uddevalla kommun har en stor fördel i att ha följt utvecklingen och arbetat med dessa frågor 
under lång tid. En slutsats är att det hjälper att göra riktade insatser. Det går heller aldrig att 
”vila” i riktade insatser, då utanförskapet och segregationen hela tiden fylls på med nya 
personer i ett nytt utanförskap. Resultatet av kommunens mått Utanförskapsindex har inte 
förändrats nämnvärt under dessa 13 år, men vi vet heller inte hur det hade sett ut om vi inte 
gjort några riktade insatser.  

Uddevalla kommuns arbete behöver bli ännu tydligare och systematiskt och därför togs 
initiativet till ett långsiktigt strategiskt dokument som visar på inriktningen de närmaste åren 
(Plan Integration 2030). 

 

3. Genomförande 
Syftet med bilagan är att ge en samlad bild över hur Uddevalla kommun arbetar för att uppnå 
den övergripande målsättningen och de strategiska ställningstagandena, under den aktuella 
mandatperioden.                                                                                                                        
De strategiska ställningstagandena inom de tre områdena är:                                               
Boende och trygghet 

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö 
 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

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

kriminalitet 

 
1 Måttet Utanförskapsindex har följts av kommunen sedan år 2007. Myndigheten Delegationen mot segregation 
tillsammans med SCB kommer att ta fram ett nytt mått som mäter segregationen – ett segregationsindex. 
Uddevalla kommer att följa och beskriva segregationens resultat när måttet är klart att använda.  
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Arbete och studier 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet 
 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning 
 Nyanländas etableringstid ska förkortas 

Demokrati 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 
på jämlika villkor 

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

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas 

 
Varje profession (nämnd eller kommunal stiftelse och bolag) beslutar om uppdrag som ska 
påverka och bidra till att uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration. 
Gemensam målbild: Förbättra integrationen genom att minska segregationen och förebygga 
och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 

4. Antagna politiska uppdrag år 2021–2022 
4.1 Kommunstyrelsen uppdrag 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 
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4.2 Barn och utbildningsnämndens uppdrag 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

4.3 Socialnämndens uppdrag 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 
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4.4 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

4.5 Kultur och fritidsnämndens uppdrag 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 
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4.6. Uppdrag hos kommunala bolag och stiftelser 
 

Namn och 
beskrivning 
av det 
politiskt 
uppdraget 

Syfte med 
det 
politiska 
uppdraget 

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

(Beskriv startläge, 
samt hur ni 
kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 
och/eller 
enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 
eller om kostnaden 
kommer att lyftas i 
ordinarie budget och 
planeringsprocess. 

     

     

     

     

     

 

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

Frågorna kommer löpande att diskuteras i det förvaltningsövergripande forumet ”SIV”. SIV 
är en förkortning för Samverkan, Integration, Verksamhet. 
Kommunledningskontoret har det samordnande ansvaret för forumet, som 
träffas ca fyra-fem ggr/år.  

 

 

 

Besöksadress: 
Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   

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

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

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

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

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

vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, kopplat till detta strategiska 

dokument.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. Genom att 

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

tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

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

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, må bra och ha 

framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All verksamhet i 

kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om att det är 

tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Genom 

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

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

 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

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

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn måste även tas till frågans 

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

bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra ord går det inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på.  

 

Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem visa åt vilken 

riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. Integrationen ska förbättras 

genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta genom att arbeta inom verksamhetsområdena:  

➢ boende och trygghet  

➢ arbete och studier  

➢ demokrati  

 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamhetsområden, 

liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en förbättrad hälsa. 

 

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

våld och förtryck 

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

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

definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en helhet. 

Uddevalla kommun har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom 

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

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

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

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

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

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

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

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

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

förutsättningar. 

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

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

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

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att 

individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens 

sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i 

fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av 

utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och 

hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden.6 

 

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

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

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

hållet bryta med dem.7 

 

 
5 Delmos - Delegationen mot segregation 
6 Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
7 Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande inom utpekade 

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

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

arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som 

beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för 

samtliga nämnder och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under 

mandatperioden ska arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och överenskommelser 

som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden nedan finns några av dem i den 

ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

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

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

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

kriminalitet.  

 

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

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

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

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

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

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

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

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

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Under sådana 

omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till kriminalitet.  

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

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

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

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

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

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

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

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

och delaktighet. Det är viktigt att satsa på jämställda insatser.  

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

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning är nödvändig för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i 

samhället innebär att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre 

utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga 

insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 

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

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 

på jämlika villkor. 

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

miljöer.    

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

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

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

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

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

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

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

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

lika i värde och rättigheter. För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det viktigt att dess 

invånare delar grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs 

och motverkas. För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla 

invånare, oavsett förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till 

samhällsutvecklingen.  

 

4. Genomförande och kommunicering  
Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar 

mandatperiodens politik.  Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och 

kommunala bolag och stiftelser vid varje ny mandatperiod. De olika professionerna beskriver 

uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om 

uppdragen görs inom budgetram, eller om medel kommer att begäras genom ordinarie budget-

och planeringsdialog. Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i 

mandatperiodens aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  

Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska 

uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla 

dokumenten levande genom ansvarigt beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara 

lätta att hitta på kommunens hemsida.  

 

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

styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje delår. Varje 

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

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

beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i 
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ämnet. Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera 

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

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är aktuell och 

måste uppdateras. 

 

7. Källförteckning 
 

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

(hämtad 2020-11-04) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

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

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck/                                                                                                                              

(hämtad 2020-11-04) 

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

(hämtad 2020-11-04) 

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

https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019                                                 

(hämtad 2020-11-04) 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

https://www.delmos.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.globalamalen.se/
https://www.unhcr.org/neu/se
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
http://www.uddevalla.se/


Statistik hämtad från arbetsförmedlingens 

hemsida över Veckostatistik 

Öppet arbetslösa och Sökande i program 

v. 03, 2021

Frågor kring samtlig redovisad statistik i 

detta bildspel kan ställas till:

Annette Jonasson, Utvecklare

0522-69 60 49 

annette.jonasson@uddevalla.se

mailto:annette.jonasson@uddevalla.se


Totalt inskrivna på arbetsförmedlingen vecka 03 - 4 289 personer 

Av dessa är 2 721 arbetslösa - öppet arbetslösa eller sökande i program med 

aktivitetsstöd. Det är dessa vi följer månadsvis.

Öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd

Sökande som har arbete utan stöd
(deltidsarbetslösa, tillfälligt arbete)

Sökande som har arbete med stöd (tex.
Extratjänst, Introduktionsjobb, lönebidrag,
OSA)

Nystartsjobb

Övriga inskrivna på Af (förhinder)

Yrkesintroduktion (5)

2 721

Öppet arbetslösa 1 197

Sökande i program med 

aktivitetsstöd  1 524

(JOB – Jobb och 

utvecklingsgarantin, 

UGA - Jobbgarantin för 

ungdomar,

Etableringsprogrammet

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetspraktik, 

Förberedande 

insatser….) 

538
Har arbete utan stöd

(deltid eller tillfälligt arbete)

545

Har arbete med stöd

(tex. Extratjänst,

Introduktionsjobb,

Lönebidrag,

OSA)

333
Övr. inskrivna 

(Förhinder)147
Nystartsjobb

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten december 9,5 % i Uddevalla
(av befolkningen i arbetsför ålder 16-64 år)



Statistik Arbetslösa v. 03 - 2 721 

➢ Öppet arbetslösa (är inte sysselsatta men vill och kan arbeta 

och söker aktivt arbete)

v. 03 (1 197) – 57 % män, 43 % kvinnor, 43 % utrikes födda,         

12 % har en funktionsnedsättning

➢ Sökande i program med aktivitetsstöd (JOB – Jobb och 

utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar, förberedande 

insatser, arbetspraktik, etableringsprogrammet) 

v. 03 (1 524) – 54 % män, 46 % kvinnor, 67 % utrikes födda,       

21 % har en funktionsnedsättning

Källa: Arbetsförmedlingen 



Inskrivna arbetslösa (Öppet arbetslösa och Sökande i program) 

svensk/utrikes född
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1400
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Svensk född Utrikes född

1 357 1 345

1 063

972

Källa: Arbetsförmedlingen

958                                                 938

1 400                                             1 380 1 524

1 197



Vecka 03, 2021        Samtliga arbetslösa 2 721

55 % män, 45 % kvinnor

v. 03, 2021

2 721

v. 03, 2020

2 327

v. 03, 2019

2 298

Källa: Arbetsförmedlingen

+ 17 %



Inskrivna arbetslösa, utifrån ålder
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upp till 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år uppåt

Källa: Arbetsförmedlingen

- 24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -

v.1, 2020 249 362 587 496 450 173

v.1, 2021 380 405 710 531 497 209

Differens + 53 % + 12 % + 21 % + 7 % + 10 % + 21 %

( - 29 år = + 28 %, från 611 till 785  )



Inskrivna arbetslösa, män och kvinnor
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Kvinnor Män

Källa: Arbetsförmedlingen 

Kvinnor Män

v.1, 2020 1 057 1 260

v.1, 2021 1 228 1 504

Differens + 16 % + 19 %



Inskrivna arbetslösa, svensk född/utrikes född, kvinnor/män
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Svensk född kvinna Svensk född man Utrikes född kvinna Utrikes född man

Källa: Arbetsförmedlingen 

Svensk född 

kvinna

Svensk född 

man

Utrikes född 

kvinna

Utrikes född 

man

v.1, 2020 427 545 630 715

v.1, 2021 509 690 719 814

Differens + 19 % + 27 % + 14 % + 14 %



v.03, 2021

211

v.03, 2021

254

(17,4 % av alla kvinnor som är 

arbetslösa v. 03

har en funktionsnedsättning)

(16,8 % av alla män som är 

arbetslösa v. 03

har en funktionsnedsättning)

Källa: Arbetsförmedlingen

Vecka 03,  Funktionsnedsättning 465 (17,1 % av alla arbetslösa v. 03)



710 kvinnor (47 %)

6,5 % av dessa (46 st.) 

deltar i etableringsprogrammet

814 män (53 %)

3,5 % av dessa (30 st.) 

deltar i etableringsprogrammet

Källa: Arbetsförmedlingen

Utrikes född v. 03,  1 524 (56 % av alla arbetslösa v.03)



503 kvinnor (42 %)

694 män (58 %)

Källa: Arbetsförmedlingen

Svensk född v. 03, 1 197 (44 % av alla arbetslösa v.03) 



Tid av arbetslöshet

1004 511 496 710

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Arbetslösa v. 03, 2 721

Mindre än 6 månader 6-12 månader 12-24 månader Mer än 24 månader

Mindre än 6 månader              6-12 mån         12-24 mån      Mer än 24 månader

v. 03 37 % 19 % 18 %                   26 %

v. 49 35 % 19,5 %              18,5 %                27 %

v. 44 35 % 20 %                18 %                   27 %

v. 40              36 %                          19 %                18 %                    27 %

v. 35              38 %                          19 %                18 %                    25 %                            

2021



Antal som under åren 2015 – 2020 lämnat etableringsprogrammet i Uddevalla 

kommun, samt antal/andel av dessa som gått vidare till arbete eller studier (mäts 

90 dagar efter avslut)Rikets resultat i blå text
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Övriga Antal som gått vidare till arbete/studier

39 % (31 %)         33 % (33 %)          29 % (34 %)        44 % (45 %)          31 % (34 %)         29 %

Anledningen till 2020 års lägre resultat är enligt chef på arbetsförmedlingen Uddevalla; mycket på grund av 

pandemin. Arbetet på Jobbcentrum kommer att bidra till att fler sökande kommer ut i arbete eller i studier då vi  

gemensamt arbetar/planerar för att våra sökande /kunder kommer ut på arbetsmarknaden. 

Statistiken är från Uddevalla arbetsförmedling och skiljer någon %-enhet från Kolada statistik (kan bero på när man redovisade in 

siffror). Trenden är dock den samma. Resultatet sjunker och vi ligger lite lägre i resultat än i riket.

Källa: Arbetsförmedlingen 

47/164

109/354

145/326

69/237

42/126

42/107



Andel arbetslösa 1 december 2020 (1 december 2019)
Andel inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbetskraft

http://afextra.arbetsformedlingen.se/extensions/Registerbaserad_Arbetskraft/Registerbaserad_Arbetskraft.html

Källa: Arbetsförmedlingen 

Kommun 16-64 år  2020 (2019) 18-24 år  2020 (2019)

Bengtsfors 12,5 % (12,5 %) 12,8 % (12,6 %)

Dals-Ed 7,0 % (6,5 %) 10,5 % (5,7 %)

Färgelanda 8,0 % (6,8 %) 10,5 % (7,0 %)

Lysekil 8,4 % (7,3 %) 11,3 % (10,4 %)

Mellerud 11,4 % (11,3 %) 14,4 % (11,7 %)

Munkedal 7,1 % (6,7 %) 13,3 % (9,9 %)

Orust 4,8 % (4,0 %) 5,2 % (4,2 %)

Sotenäs 6,2 % (4,2 %) 9,5 % (5,1 %)

Strömstad 10,6 % (5,6 %) 15,3 % (5,1 %)

Tanum 6,3 % (5,2 %) 9,7 % (5,7 %)

Trollhättan 12,2 % (10,9 %) 15,5 % (12,8 %)

Uddevalla 9,5 % (8,3 %) 12,1 % (8,1 %)

Vänersborg 10,4 % (9,7 %) 15,9 % (13,3 %

Åmål 12,8 % (11,8 %) 21,2 % (18,3 %)



Försörjningsstöd Uddevalla kommun



Totalt antal hushåll med försörjningsstöd 2017-2020
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2017                                       2018                                2019                                2020

821 hushåll dec. 2020839 hushåll 

dec. 2019

700 hushåll 

dec,. 2018

Under år 2019 så ökade antal hushåll med 20 % (699 – 839 = + 140 hushåll).

Under år 2020 har antal hushåll minskat med 2,5 % (841 – 821 = - 20 hushåll). 

Antal hushåll som behöver ekonomiskt bistånd i december brukar ligga högt i förhållande till andra månader. 

Det behöver inte visa på en fortsatt negativ utveckling. 

Vi är fortfarande på en hög nivå med ett snitt/månad på 824 hushåll (769 år 2019).  

639 hushåll 

dec. 2017

47 mkr                                                    53 mkr                                              65 mkr         74 mkr



Utbetalt försörjningsstöd per månad, exklusive nyanlända i etableringen

Snitt månadskostnad 2017 ≈ 3,94 mkr/mån. Ca 47 mkr år 2017

Snitt månadskostnad 2018 ≈ 4,42 mkr/mån. Ca 53 mkr år 2018

Snitt månadskostnad 2019 ≈ 5,42 mkr/mån. Ca 65 mkr år 2019

Snitt månadskostnad 2020 ≈ 6,16 mkr/mån Ca 74 mkr år 2020
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73,9 mkr



Lägsta punkt 
Nov 06-Okt –07

22,9 mkr

Jan 2020 - Dec 2020 73,9 mkr

Jan 2019 - Dec 2019 65,0 mkr

Jan 2018 - Dec 2018 53,0 mkr



Statistik hämtad från migrationsverkets 

hemsida gällande kommunmottagna med 

uppehållstillstånd inom etableringen, samt 

asylsökande boende i kommunen 

1 januari, 2020
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Källa: Migrationsverket 

Fyrbodal
1 100 nyanlända med uppehållstillstånd inom 
etableringen

1 059 asylsökande som bor i    
migrationsverkets boenden i Fyrbodal,
samt i kommunernas boende och omsorg    

(ensamkommande barn)
1 januari 2021

Karta nyanlända (max 2 år) 
2020-12-01 hade respektive kommun så här många 
som har rätt till etableringsinsatser (alla åldrar).
Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd 
”släpar efter” en månad.



Antal kommunmottagna nyanlända enligt ersättningsförordningen (alla 

åldrar) i etableringens två första år Uddevalla
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Asylsökande boende i kommunen 1 januari = 126
Anläggningsboende  = 36
Eget boende (oftast hos släkt) = 87
Övrigt boende = 3
(består främst av ensamkommande barn i kommunalt 
boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor
hos t ex släkting)

Källa: Migrationsverket



Mottagande enligt ersättningsförordningen månadsvis 2017, 2018, 2019, 2020

Uddevalla
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Kommuntal enligt bosättningslagen:

2016 = 83

2017 = 52

2018 = 26
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2021 = 25

286
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134

Källa: Migrationsverket

(Flyttnetto 2018 + 58

191+58=249)

(Flyttnetto 2019 +35

134 + 35 = 169)

Prognos 2020: 90 (72+18)

(64 + 12 = 76 jan – nov) 



Asylsökande som vistas i Uddevalla kommun under asylprocessen.
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