
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 9/2 2018 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 28 personer fanns på plats, 26 klubbmedlemmar och 2 gäster.   

Gäster: Anne Jacobsson inbjuden av Magnus Jacobsson och Kent Vikmo inbjuden av 
Josephine Fredh.  
 
Dagens program: Kanada – en resa in i ett annat paradigm. Föreläsare: Magnus Jacobsson  
 
 
President Kent Hägg är bortrest och presidentkedjan hänger idag runt halsen på vår f.d. president, 
Joachim Lindroth. 
 
Joachim börjar med att hälsa från Molle som dessvärre har problem med magen och är inlagd på Näl 
sedan ett tag tillbaka. Joachim försäkrar oss dock om att Molle, trots att han fått behålla ytterst lite 
mat de senaste dagarna och därmed är lite tagen av den senaste tidens knappa kaloriintag – är vid 
gott mod och ”har ett jävla humör”, som Joachim uttrycker det. Det är vi naturligtvis glada för och 
önskar honom ett snabbt tillfrisknande!  

 

Kanada – en resa in i ett annat paradigm 
  
Magnus Jacobsson börjar med att måla bakgrunden till den omtalade studieresan han och ett par 
politiker från Uddevalla gjorde i oktober 2017. Det visar sig att Magnus ända sedan hans tid i 
riksdagen, under åren då Sverige och västvärlden stod inför en annan flyktingvåg som inträffade i och 
med Balkankriget, har varit fascinerad och intresserad av hur framgångsrikt invandrarna integrerats i 
det kanadensiska samhället. Då fick han ingen möjlighet att resa men när nu när han erbjöds att åka 
tillsammans med en politiker och tjänstemän från Uddevalla Kommun, så tackande han gladeligen ja.  
Studieresan gick av stapeln den 8-14 oktober 2017. Syftet med resan, som Magnus medger var 
finansierad av skattebetalare, var att studera integration, bostadsbyggnation, näringslivsutveckling 
och språkutbildning. ”Ingen spaning, ingen aning”, menar Magnus. De som stod för spaningen i detta 
fallet var, förutom Magnus Jacobsson (KD); Ewy Granström (V), Cecilia Sandberg (S), Carina 
Johansson (samhällsbyggnadschef), Peter Larsson (kommundirektör) och Malin Krantz (socialchef).  
 
Magnus berättar att de under sin vistelse i Kanada hann med sju studiebesök. Exempel på 
programpunkter var besök på skolor, ideella föreningar, byggföretag, offentliga myndigheter på 
kommunal och regional nivå. Under föredraget berättar Magnus om de olika besöken och visade 
bilder från platser man besökt. De besökte bland annat en nyetablerad stadsdel i Toronto som 
tidigare enbart bestått av ”Social Housing” (en typ av subventionerat boende där socialt och/eller 
socialt utsatta människor bor och oberoende av inkomst, betalar 30% av sin inkomst i hyra). Ett 
privat byggföretag gick in och började förtäta stadsdelen. Man byggde bostäder på höjden och 
rustade upp befintliga bostäder. Målet, berättade man för Magnus och de andra svenskarna, var att 
ett barn skulle kunna vandra gatan ner och inte kunna säga vilket hus som bestod av 



subventionerade lägenheter och vilken fastighet som huserade lägenheter de boende själva ägde. 
Fasaderna skulle inte skvallra om vem som bodde där.  
 
2005 när projektet drog igång bodde det 7 500 invånare i stadsdelen som på den tiden också ansågs 
vara ett kriminellt belastat område med mycket droger och annat. 12 år senare, år 2017, bodde 
17500 invånare i stadsdelen och förutom att man byggt bostäder så fanns nu även en skola, en 
simhall, ett kulturcenter, olika mindre företag och en bank etablerade. Tanken var att skapa en 
levande stadsdel som inkluderade människor från närområdet. Bland annat var kravet för att banken 
över huvud taget skulle få etablera sig i stadsdelen, att 30% av sin personalstyrka skulle anställas från 
stadsdelen. Ledordet har hela tiden varit: Community (vilket kan översättas med 
samhälle/gemenskap/umgänge/grupp/gemensam).  
 
Gruppen från Uddevalla gjorde fler besök; bland annan besöktes en stadsdel belägen typ 8 mil 
utanför Toronto, ett idrottscentrum som också drev ungdomsverksamhet och ett välkomstcenter 
som bestod av 5 föreningar (däribland engelskautbildning, jobbförmedling, fadderverksamhet). 
Totalt var man 450 anställda och 200 volontärer på välkomstcentret. Just volontärverksamheten 
menar Magnus är någonting som skiljer den kanadensiska kulturen från den svenska. Utbredningen 
av volontärverksamheten i alla fall. Här i Sverige – och i Uddevalla - driver kyrkor visserligen vissa 
välgörenhetsinrättningar och språkkaféer men Magnus tror att vi, för att bevara det välfärdssamhälle 
vi blivit vana med, dels kommer behöva vara fler som arbetar men också att vi i framtiden kommer 
behöver överlåta fler frågor till civilsamhället.  
 
Sammanfattningsvis menar Magnus att man med resan bland annat fått inspiration och nya idéer 
vilket har skapat förutsättning för utveckling. För hans del har resan lagt grunden för en motion om 
hur mans skulle kunna utveckla Dalaberg och det område kring Dalaberg. Inspiration han hämtat 
direkt från stadsdelen i Toronto.    
 
Nästa vecka: Smarter Marketing med Martin Söder  
 
Vid tangentbordet,  
Josephine Fredh  
 
       

 
 

 
 


