
ÅRSREDOVISNING 
2019



Årsredovisningen är producerad av kommunlednings-
kontorets ekonomiavdelning, kommunikationsavdelningen
och Uddevalla kommuns tryckeri.

Omslagsbild:  
”Mötesplatser i Uddevalla kommun”
Foto: Caroline Larsson

Vinnare av Uddevalla 
kommuns tävling: 
Omslagsbild till Års-
redovisning 2019 för 
Estetiska programmet 
med inriktning Media 
Estetik på Uddevalla 
Gymnasieskola.

Caroline Larsson
Foto: Zahra Arefi



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Uddevalla kommun i siffror 4
Kommunstyrelsens ordförande 5

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse 7
Verksamhetsredovisning 9
Personalöversikt 19
Miljö 21
Finansiell analys 22

 EKONOMISK REDOVISNING
Resultaträkning 30
Balansräkning 31
Kassaflödesanalys 32
Redovisningsprinciper 33
Notförklaring 36
Driftredovisning 49
Investeringsredovisning 50

 NÄMNDERNAS BERÄTTELSE
Organisation kommunen 53
Kommunfullmäktige och revision 54
Kommunstyrelsen 55
Barn och utbildningsnämnden 57
Socialnämnden 60
Samhällsbyggnadsnämnden 63
Kultur och fritidsnämnden 66

 BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND
Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund 70
Uddevalla Utvecklings AB - koncernmoderbolaget 71
Uddevalla Energi AB 72
Uddevalla Hamnterminal AB 73
Uddevalla Omnibus AB 74
Uddevalla Turism AB 75
Uddevalla Vatten AB 76
Västvatten AB 77
Bostadsstiftelsen Uddevallahem 78
Stiftelsen Ljungskilehem 79
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 79
Gustafsbergsstiftelsen 80
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 81

 ÖVRIGT
Revisionsberättelse 82
Korta fakta 83
Fem års översikt 85
Begreppsförklaring 86



UDDEVALLA KOMMUN I SIFFROR
Största branscher i kommunen 
2018

Bransch Kvinnor Män Totalt

Vård & omsorg 4 311 1 174 5 485

Handel 1 744 2 008 3 752

Utbildning 2 279 799 3 078

Byggverksamhet 172 2 385 2 557

Företagstjänster 1 121 1 373 2 494

Befolkningsförändring 
2019

Antal

181231 56 259

Födda 654

Döda 574

Flyttningsnetto 333

Justering 31

191231 56 703

Befolkningsökning 2019 444

Partier och mandat-
fördelning 2018–2022

Parti
Mandat-

fördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

UDDEVALLA

GÖTEBORG

VÄSTRA GÖTALAND

BOKENÄS

UDDEVALLA

LJUNGSKILE
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Förvaltningarna har under verksamhetsåret lyckats 
med att skapa den plattform som är nödvändig inför de 
kommande åren. 

Kommunen drabbades dock av engångskostna-
der sista kvartalet 2019, som kan hänföras till vår 
pensionsskuld. Denna engångskostnad har belastat 
resultatet i sin helhet verksamhetsåret 2019. Trots 
detta hamnade resultatet på + 9 mkr som gemensamt 
resultat för nämnderna. Jag vill rikta ett stort tack till 
personalen för deras gedigna arbete.

Efter en lång period med låga investeringar i våra 
samhällsfastigheter har utvecklingen nu startat i syfte 
att bygga ikapp de skriande behov vi har i kommunen. 
Vår egen personal kan inte hinna med att färdigställa 
allt själva. Samarbeten har därför sökts med externa 
företag som kan ta projekt från ”ax till limpa” - det 

vill säga starta, driva och färdigställa specifika projekt. 
Gensvaret har varit väldigt positivt och vi för nu dia-
log med flera aktörer.

Politiskt har vi nu en situation där vi behöver 
bromsa kostnadsökningarna samtidigt som vi måste gå 
framåt och investera i en utvecklingsprocess till gagn 
för våra kommuninvånare. 

Denna process fordrar att vi i många stycken behö-
ver samsyn i våra investeringar och 
förmåga att våga fatta beslut. 

Christer Hasslebäck
Kommunstyrelsens ordförande

Trots att Uddevalla, liksom andra kommuner, står inför en kommande treårspe-
riod med stora demografiska kostnadsökningar har vi en ekonomi i balans.

”Vi har startat en utvecklingsresa”
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Konjunkturen stabiliseras
Året inleddes optimistiskt, delvis som en följd av en 
svag avslutning på 2018. Globalt har året präglats av 
många handelsförhandlingar med risk och osäkerhet 
kring eventuella effekter i form av handelskrig. Tecken 
på en inbromsning i privat konsumtion har också synts 
till.  

Den svenska BNP-tillväxten har saktat in under året 
men kan ändå betraktas som hygglig. Under året har 
kronan försvagats, vilket har lett till en ökad export av 
varor och tjänster. Det har inneburit att BNP-tillväxten 
har upprätthållits samtidigt som det dolt försvagningen 
av den inhemska ekonomin. Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) räknar med att Sverige går in i 
en mild lågkonjunktur under 2020, som kommer att 
fortsätta in i 2021. 

 Sysselsättningstillväxten har stagnerat under året 
och arbetslösheten är på en nivå runt 7 % vid årets 
slut. En nedgång i sysselsättningen innebär att skat-
teintäkterna minskar. 

Riksbanken fattade i december beslut om att höja 
reporäntan till 0,0%, vilket är andra höjningen under 
det senaste året. Höjningen beror bland annat på att 
KPIF-inflationen har varit i nivå med målet på 2%.  
Inflationen bedöms ligga under målet det närmaste 
året, vilket medför att ränteläget bedöms förbli lågt 
under de kommande åren.

Viktiga händelser i Uddevalla under året
Ett omfattande arbete med effektiviseringsåtgärder har 
pågått under året. Viktiga steg har också tagits för att 
öka digitaliserings- och automatiseringsgraden i flera 
olika delar av verksamheten. 

En intensiv process kring transportinfrastrukturen 
har pågått i samverkansplattformen “Samverkan för 
Bohusbanan”. Prioriterade arbeten under året har 
varit- Interreg projektet Sverige-Norge ”Större region 
på riktigt” med fokus på transportkorridor för gods 
och hamnar.  

I takt med starkt ökande volymer av barn och elever 
har lokal- och kompetensförsörjning varit prioriterat. 
Kommunens satsning på mindre barngrupper har sla-
git väl ut. Två förskolebussar startade i januari vilket 
har varit pedagogiskt positivt.  

Under året har flera nya verksamheter startat såsom 
Brattgatans gruppboende, Norrtulls äldreboende, Lilla 
Norrgatans gruppboende och Lilla Norrgatans servi-
ceboende. Planarbetet för en ny brandstation är i sitt 
slutskede. Exploateringsprojekt Sundstrand etapp 2 
har börjat bebyggas och ombyggnaden av Kungstorget 
samt kaj och översvämningsskydd vid Teaterplantaget 
har färdigställts.  

Arrangerade lovaktiviteter och den nyöppnade ak-
tivitetsparken har lockat många barn och unga. Flera 
välbesökta arrangemang har gynnat ett mer levande 
centrum.

Uddevalla når god ekonomisk hushåll-
ning 2019
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att 
bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk 
hushållning i kommunen ska finansiella och verksam-
hetsmässiga mål tas fram. Uppfyllandet av dessa mål 
ska då anses utgöra definitionen av god ekonomisk 
hushållning. De slutliga finansiella och verksamhets-
mässiga resultaten för året ska därefter bedömas i för-
hållande till målen för att avgöra om kommunen lever 
upp till sin definition av god ekonomisk hushållning. 

För ekonomin är miniminivån kommunallagens 
balanskrav, vilket innebär att intäkterna ska över-
stiga kostnaderna. För att leva upp till kravet på god 
ekonomisk hushållning krävs dock mer än detta. De 
tre finansiella målen är satta utifrån hur Uddevalla 
kommun definierar god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. För verksamheten är de 22 
målsättningarna, enligt kommunfullmäktiges styrkort, 
definitionen av god ekonomisk hushållning i denna 
del. Totalt omfattar kommunens definition av god 
ekonomisk hushållning 25 mål och mäts utifrån fem 
riktningar.

Det finansiella perspektivet
Samtliga tre finansiella målen uppfylls, vilket inne-
bär att god ekonomisk hushållning nås inom detta 
perspektiv. 

Det verksamhetsmässiga perspektivet
Av kommunens 22 målsättningar i detta perspektiv 
har tre inte kunnat bedömas under året. 10 av de 22 
verksamhetsmålen har förbättrats. Av de 19 målsätt-
ningar med mätvärden för 2019 uppnås 53 %. Inom 
detta perspektiv bedöms att Uddevalla kommun i allt 
väsentligt når god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattande perspektiv
Sammantaget nås 13 av under året 22 mätta mål, dvs 
en uppfyllnadsgrad av 59 %. Den samlade bedöm-
ningen är att Uddevalla kommun under 2019 uppfyllt 
målen för god ekonomisk hushållning.
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Samhällsutvecklingen i Uddevalla
Uddevalla kommun är en kommun på frammarsch. 
Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa 
framtidsplaner, ihop med ett utmärkt geografiskt läge, 
precis vid havet och mittemellan viktiga storstäder.  
Kommunen jobbar målmedvetet för att ta tillvara och 
utveckla kommunens utmärkta logistiska läge och 
förutsättningar. Det geografiska läget kombinerat med 
väg, järnväg och hamn erbjuder väldigt goda förutsätt-
ningar för etablering av nya verksamheter. 

Uddevalla kommun tillsammans med Uddevalla 
Hamnterminal AB arbetar för att kunna skapa nya 
företagsetableringar genom förberedelser för ett nytt 
industriområde på Västra Fröland till förmån för att 
öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 
mötesplatser. 

Kommunen har en stadig tillväxt av nya kommun-
invånare såväl som nettotillväxt på företagssidan, 
förhoppningen är att denna utveckling kommer att 
fortsätta i en möjligt ännu högre tillväxttakt. Udde-
valla har de senaste åren kraftigt ökat bostadsbyg-
gandet och kan i framtiden erbjuda ännu fler attraktiva 
bo- och levnadsmiljöer. Enligt Stadsbarometern 2019 
WSP är Uddevalla Sveriges snabbast växande stad – 
befolkningen i stadskärnan har ökat med 30 procent 
mellan 2013-2018. Kommunen arbetar just nu med att 
lyfta Uddevalla centrum och skapa nya mötesplatser 
i syfte att ytterligare öka attraktionskraften i centrum-
kärnan. 

Uddevalla kommun kommer under de närmaste 
åren att offensivt satsa på stora investeringar i sam-
hällsfastigheter vilket kommer att ha positiv påverkan 
på tillväxten och levnadsmiljön. 

Besvärligt ekonomiskt framtidsperspektiv
Utsikterna för svensk ekonomi har efter många år med 
hög tillväxt skruvats ned och bedömningen är att Sve-
rige når lågkonjunktur mot slutet av 2020. Men någon 
djupare svacka tycks ännu avlägsen och den förut-
sedda lågkonjunkturen kan beskrivas som ”mild”. Den 
svagare konjunkturen förväntas addera till de struktu-
rella utmaningar som underliggande präglar ekonomin 
för kommuner och regioner, inte minst kommande år. 
Samtidigt är de starka svenska offentliga finanserna 
betryggande. Flera konjunkturbedömare tror att den 
svensk BNP växer med runt 2 % de närmaste åren.  

Den tillväxt som nu förväntas i Europa är relativt 
måttlig och det finns flera osäkerhetsmoment kring 
vilken draghjälp den svenska konjunkturen kan få från 
utlandet framöver. 

Utsikterna för världsekonomin tycks vara tämligen 
svaga. Några riskfaktorer, som präglat makrorappor-
teringen 2019, kan möjligen ses som mindre ”akut 
osäkra” i ett kort perspektiv. Exempelvis kan ”fas-
1-avtalet” medge en viss förbättring av handelsrela-

tionen mellan USA och Kina. Och ”Brexit” ledde ju 
under 2019 heller inte till några stora konvulsioner för 
vare sig finansmarknaden eller den europeiska eko-
nomin. Sådana ”goda nyheter” kan möjligen ingjuta 
viss optimism bland företag och hushåll världen över. 
Nya bakslag har också tillkommit i början av året. Ett 
sådant är de störningar som nu rapporteras i samband 
med Corona-viruset. Sannolikt kommer smittan sätta 
tydliga avtryck i statistik för årets första kvartal, inte 
minst i de värst drabbade regionerna i Asien, men 
sannolikt också på global nivå då Kina och Asien är så 
tongivande för världshandeln. 

Sveriges Kommuners och Regioners skatteunder-
lagsprognos för 2020 bygger på ett antagande om ett 
ett svagare konjunkturläge. Det innebär en markant 
uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt de 
närmaste åren. Oavsett hur snabbt det går så står 
kommuner och regioner inom kort inför en mycket 
besvärlig obalans mellan snabbt växande demogra-
fiskt betingade behov och ett för långsamt växande 
skatteunderlag. SKR räknar med att BNP växer med 
cirka 1 % till 2 % de kommande åren.  Konjunkturlä-
get innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
utvecklas svagare än normalt. 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demogra-
fiska behoven som ökar, men behov av omfattande 
investeringar bidrar. Glappet mellan behov och 
resurser kommer att innebära ett betydande behov 
av att minska kostnader vilket inletts under 2020 och 
fortsätter de kommande åren. Sammantaget motsvarar 
volymen på dessa cirka 2 skattekronor. 

Peter Larsson och Kungen  
Foto: Maria Rasmusson
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☹
Elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, ska öka
Källa: Skolverket

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymna-
sieskolans yrkesprogram har minskat sedan föregåen-
de år och resultatet ligger runt rikssnittet. Drygt 81 % 
av eleverna nådde behörighet till gymnasieskolan. En 
högre andel pojkar än flickor nådde gymnasiebehörig-
het. Pojkarna har presterat bättre och flickorna sämre 
under 2019 men trenden har för kort historik för att 
kunna ses som varaktig. Skillnaderna fortsätter även 
att vara stora mellan skolor i kommunen. Matematik 
och svenska som andra språk är fortsatt de ämnen som 
särskilt orsakar att elever inte når gymnasiebehörighet. 
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Måluppfyllelse

🙂 Resultatet når målsättningen 1 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 9

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 2

Verksamhetsredovisning
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 25 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla.

 Även SCBs medborgarunderökning, vilken mäter 
invånarnas uppfattning om de kommunala verksamhe-
terna och SKRs Kommunens Kvalitet i Korthet, som 
mäter kommunens prestationer, bidrar till att tydlig-
göra bilden av  Uddevalla.  Ovanstående är exempel 
på verktyg som kan vara till hjälp för att prioritera 
det fortsatta arbetet för att utveckla Uddevalla som 
en plats att leva och verka i samt kommunen som 
organisation. 

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 
visar resultatet att 13 mått når målsättningen och 9 
mått visar ett resultat som inte når målsättningen. Re-

sultatet för 2 mått har inte gått att bedöma bland annat 
på grund av nya mätmetoder.

Uddevalla kommun har stadigt förbättrat service 
och bemötande via telefon och e-post jämfört med ti-
digare mätningar. De senaste åren har samarbetet med 
näringslivet varit prioriterat. Detta har fått positivt 
genomslag och samtliga mått som rör näringslivet och 
företagande har förbättrats. Både andel elever som 
tar gymnasieexamen inom tre år samt andel elever 
i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram har 
försämrats jämfört med föregående år. Detta gäller för 
Uddevalla kommun såväl som riket. Andelen inköpta 
ekologiska livsmedel har ökat för femte året i rad från 
13 % till 32 %. Kommunens 3 övergripande ekonomi-
mått når målsättningen.
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☹
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka
Källa: Skolverket

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 2015/2016 hade 74 % en gymnasieexamen 
innan läsårets slut 2018/2019, vilket är en minskning 
med drygt 2 % sedan föregående år. Sett ur ett längre 
perspektiv har resultatet legat relativt konstant och 
över rikssnittet. Det är första gången som yrkespro-
grammen har en högre andel elever än de högskole-
förberedande programmen som når gymnasieexamen. 
Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid och de 
högskoleförberande har minskat något. Det är också 
första gången som en högre andel pojkar än flickor når 
gymnasieexamen på totalen.

☹
Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Brukarnas helhetsbedömning har 
samma nivå 2019 som 2018 med 91 %. Skillnaderna 
mellan män och kvinnor är små. Kvinnorna är något 
mer nöjda än männen.

Det sammanlagda resultatet och de förbättrings-
områden som har identifierats i hela undersökningen 
utgör grund i verksamhetsutvecklingen. 
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🙂
Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades un-
der senhösten. Brukarnas helhetsbedömning visar ett 
bra resultat med ett tydligt trendbrott i positiv riktning. 
Brukarnöjdheten har ökat 2019 till 85 % jämfört med 
81 % 2018. Skillnaderna mellan kvinnor och män har 
jämnats ut. Männen är dock generellt sett mer nöjda 
än kvinnorna.

Det sammanlagda resultatet och de förbättrings-
områden som har identifierats i hela undersökningen 
utgör grund i verksamhetsutvecklingen. 
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☹
Nyregistrerade företag i kommunen, 
ska öka
Källa: Kolada

Under 2019 registrerades cirka 5,5 nya företag per 
1000 invånare. Siffran har försämrats jämfört med 
2018.

🙂
Antal företag i kommunen, ska 
öka
Källa: UC

Statistik visar en nettoföretagsökning på 322 företag i 
Uddevalla. Ökningen 2019 var större än föregående år.

🙂
Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort, ska öka
Källa: Västtrafik/Kommuninvånarregistret

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 re-
sor/invånare, vilket är fler än 2018. Hänsyn har tagits 
till den befolkningsökning som skett. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett auto-
matisk resanderäkningssystem vilket innebär att det 
inte går att jämföra resultatet med åren före 2018.
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☹
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka
Källa: Egen undersökning kommunen

Kommunen arbetar med att rusta och stärka personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden genom kart-
läggning/introduktion, arbetsträning och subventio-
nerad anställning. Vissa av dessa i kombination med 
utbildningsinsatser samt motivationshöjande aktivite-
ter. Andelen av de avslutade deltagarna i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder som gått vidare till arbete el-
ler studier efter avslutad insats har minskat till knappt 
30 %. 

Att en mindre andel gått vidare till arbete/studier 
beror framför allt på att vissa av deltagarna stått 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

😶
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka
Källa: Kommunens egen statistik

Antalet torskfiskar i Byfjorden har mätts för första 
gången 2019 men då det inte finns några tidigare 
resultat att jämföra med går det inte att avgöra om 
antalet har ökat. Mätningar har skett under dagar i 
november och december genom fem undersöknings-
stationer utrustade med stereokameror. Måttet mäter 
antalet uppskattade torskfiskar per station och under 
en timme. Medelvärdet av samtliga mättimmar var 
1,67 torskfiskar/timme. Mätvärdet visar att det finns en 
aktivitet i Byfjorden, dock är mängden fiskar alldeles 
för liten vilket kräver medvetna fortsatta aktiviteter 
och stimulans för att skapa återväxt.

🙂
Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Kommunen har under perioden infört ett nytt verk-
samhetsprogram med ny rutin som innebär en förbätt-
rad kontroll av medlemsredovisningen. Tidigare har 
föreningarna själva redovisat sina medlemsantal utan 
uppföljning från kommunen. Resultat som redovisas 
för 2019 är därför betydligt högre än tidigare men 
också mer tillförlitligt.
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😑
Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Resultat för 2019 års aktiviteter presenteras under 
våren 2020 och redovisas därför inte i kommunens 
årsredovisning. Antalet aktiviteter för 2019 förväntas 
dock vara i ungefär samma nivå som tidigare. 

😑
Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner
Källa: Kommunens egen statistik

Tiden för genomförande/översyn av detaljplaner har 
inte mätts under 2019.
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☹
Minskad sjukfrånvaro

Källa: Kommunens egen statistik

Sjukfrånvaron för anställda i Uddevalla kommun mäts 
genom korttidssjukfrånvaro som avser frånvaro från 
dag 1 till och med dag 14. Återkommande korttids-
sjukfrånvaro kan ha en naturlig förklaring men det kan 
också vara ett uttryck för att något är fel på arbets-
platsen. Kortidssjukfrånvaron var 2019 2,77 % totalt. 
Kvinnor hade en högre sjukfrånvaro än män, men 
båda har ökat något under året. 

Sättet att räkna ut sjukfrånvaro i Uddevalla kom-
mun har förändrats och siffrorna är endast jämförbara 
med 2018.
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🙂
Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka
Källa: Kolada

Genom löpande servicemätningar under året följs 
utvecklingen inom kommunal service. Resultatet av 
servicemätningen för året avseende ”Gott bemötande” 
är 88 %, vilket är en förbättring jämfört med förra året. 

Kommunen arbetar utifrån värdegrunden om öp-
penhet, respekt, och professionalitet. För att förbättra 
bemötandet har bland annat personal utbildats i kom-
munikation och bemötande, hemsidor har reviderats 
och telefontider har utökats.

🙂
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka
Källa: Kolada

Resultatet enligt servicemätningen för 2019 är 73 %, 
vilket placerar Uddevalla bland de bästa i Sverige. 
Kommunens kontaktcenter har arbetat aktivt för att 
förbättra resultatet under flera år och har lyckats vända 
ett resultat som 2016 låg under snittet för riket till att 
nu ligga långt över. Detta har skett bland annat genom 
satsning på personalens kompetens och bättre process 
för kontakt via digitala kanaler.

🙂
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka
Källa: Kolada

Resultatet enligt servicemätningen för 2019 visar att 
99 % av all e-post besvarades inom ett dygn. Med 
det resultatet är Uddevalla bland de bästa i landet och 
klart över snittet för likvärdiga kommuner. Kommu-
nen har arbetat mycket med förbättringar vad gäller 
servicen till medborgarna bland annat genom tydliga 
rutiner för hur e-post ska hanteras och kontaktcentrets 
service.
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🙂
Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät
Källa: Svenskt Näringsliv

Under året har ett trendbrott skett med Svenskt 
Näringslivs enkät. För första gången sedan 2010 har 
en sjunkande ranking vänts till en något mer positiv 
upplevelse från företagen inom Svenskt Näringsliv. 

Ett fördjupat arbete kommer att starta under 2020. 
Kommunen arbetar direkt eller indirekt med att skapa 
förutsättningar för företagande i kommunen.

☹
Öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader
Källa: Kommunens egen statistik
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Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i 
kommunala byggnader. Drygt 60 % av energianvänd-
ningen går till uppvärmning som till största delen är 
fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och 
återvunnet material och en stor del av materialet som 
bränns är sopor som innehåller plast och som räknas 
som fossilt. 

Resultatet för 2019 är preliminärt, då Naturvårds-
verket ännu inte beslutat om 2019 års schablon för 
andelen fossilt när man bränner hushållssopor i fjärr-
värme. Utfallet verkar dock vara oförändrat jämfört 
med 2018. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt 
naturskyddsföreningens märkning ”bra miljöval” som 
innebär att den el som används är förnybar. Kommu-
nen har idag 688 m2 solceller. Vid ny- och ombyggna-
tion installeras solenergi. 
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🙂
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Utvecklingen går åt rätt håll och andelen ekologiska 
livsmedel har ökat från 29,5 % till 32 % för hela kom-
munens verksamhet. Trots en ökad andel ekologiska 
livsmedel har det inte skett någon kostnadsökning 
under året vilket till viss del beror på ett nytt livsmed-
elsavtal som innehåller fler ekologiska produkter.

☹
Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon
Källa: Kommunens egen statistik
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Andelen fossilbränsle till kommunala fordon står på 
samma nivå som förra året, 92 % fossila bränslen så-
som diesel och bensin. Det klart dominerade fordons-
bränsle är diesel (71%). 

Kommunen byter successivt till fordon som drivs 
på förnyelsebart bränsle. Totala antalet personbilar har 
minskat under året. Antalet rena elbilar är nu tretton 
jämfört med förra året då det fanns nio. Antalet diesel 
och bensinbilar har minskat något. Etanolbilarna fasas 
ut successivt.

Det finns stora utmaningar i att minska fossilbräns-
leanvändningen för kommunala fordon. Bland annat 
när det gäller möjligheten till att ladda elbilar, då det 
saknas infrastruktur för kommunens verksamhet. Det 
är också väldigt lång väntetid på att få elbilar och det 
har inte gått att beställa gasfordon under en längre 
period. 
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🙂
Företagsklimat, ska bli bättre

Källa: Kolada

Under 2019 har Uddevalla kommun förbättrat sitt in-
dex och ligger nu på 73. Anledning til detta är att både 
intern och extern samverkan har utvecklats samt att 
kommunens företagslotsar och Kontaktcenter hjälper 
företag att hitta rätt i den kommunala verksamheten. 
Företagarna har även bjudits in till dialog i olika frå-
gor under 2019.

☹
Antalet markanvisningar, ska öka

Källa: Kommunens egen statistik

Inga markanvisningar gjordes under 2019.
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Elcykel  
Foto: Maria Rasmusson
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🙂
Soliditeten ska förbättras

Källa: Egen statistik

Solditeten uppgår till 11,9 % mätt som ett genomsnitt 
under 4 år.

Målet nås då investeringarna i hög grad finansierats 
med egna medel åren tillbaka i tiden. 

För 2019 är soliditeten 12,2 %. 

🙂
Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %
Källa: Egen statistik

Egenfinansieringen  uppgår till 84 % mätt som ett 
genomsnitt under 4 år. 

Målet nås tack vare hög grad av egenfinansiering 
tillbaka i tiden. För 2019 är resultatet betydligt lägre 
och landar på 23 %.

🙂
Nettokostnadsandelen inklusive finans-
netto högst 99 % av skatter och bidrag
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandelen uppgår till 97,8 % mätt som ett 
genomsnitt under 4 år. 

Målet nås tack vare goda resultat tillbaka i tiden 
medan 2019 års resultat uppgår till 99,7 %.
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Personalöversikt
Arbetsgivarindex – AVI 
Under 2019 bestämde Uddevalla kommun att mäta 
Arbetsgivarindex (AVI) som visar hur attraktiv or-
ganisationen är som arbetsgivare genom att beskriva 
arbetsvillkoren i organisationen ur ett medarbetarper-
spektiv. Nio nyckeltal räknas samman till ett index och 
omfattar följande områden:
• andel tillsvidareanställda 
• medianlön 
• lika karriärmöjligheter 
• utbildningstid 
• övertid 
• korttidssjukfrånvaro 
• långtidssjukfrånvaro 
• personalansvar (antal anställda per chef) 
• avgångar (andel som slutat)
Årets poäng var 94 av 180 möjliga och vi ligger på 
medianvärdet för deltagande kommuner (medianvärde 
94). 

Lönepolitik 
Uddevalla kommun gör framsteg mot lika lön för män 
och kvinnor. Årets lönekartläggning visar att löneskill-
naden mellan kvinnor och män har minskat till 5,3 %.  
Varje år görs en lönekartläggning där kvinnornas och 
männens löner jämförs inom grupper med lika arbeten 
samt mellan grupper med likvärdiga arbeten. Löneö-
versynen för 2019 har haft extrasatsningar för särskilt 
prioriterade grupper, framförallt utifrån marknads-
aspekter och behålla och utveckla perspektivet. Dessa 
prioriterade grupper var yrken inom hemtjänsten 
såsom undersköterskor, socialsekreterare, barn och 
unga. De andra prioriterade grupper var bibliotekarier, 
planarkitekter. bygglovhandläggare, svårrekryterade 
grupper inom förskola och grundskola samt yrkes-
lärare på gymnasieskolans följande program: El och 
energi, VVS och fordonsprogrammet. 
Resultatet från lönekartläggning visar att antal yrkes-
grupper där män tjänar mer än kvinnor har minskat 
och antal kvinnodominerade arbeten har minskat.

ANSTÄLLDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal tillsvidareanställda 4 081 4 026 4 029 4 286 4 486 4 645 4 796 4 880

- varav kvinnor (%) 77,9 79,4 79,1 80,0 79,1 79,6 79,1 78,0

- varav män (%) 22,1 20,6 20,9 20,0 20,1 20,4 20,9 22,0

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 442 523 581 696 807 814 774 574

Totalt antal anställda 4 523 4 549 4 610 4 982 5 282 5 459 5 570 5 454

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 253 4 145 4 134 4 282 4 625 4 798 4 875 4 739

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 66,4 64,4 66,4 65,5 65,9 70,4 73,2 72,0

Heltidsanställda män i % av samtliga män 84,8 86,1 84,5 80,3 80,1 81,5 85,9 83,0

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 44,2 42,4 43,0 41,1 39,5 38,7 36,1 34,6

Total sjukfrånvaro (dagar) 21,2 23,4 26,3 27,7 28,3 27,3 27,6 30,4

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 5,8 6,4 7,2 7,6 7,8 7,5 7,6 8,3

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2,8 3,3 4,0 4,3 4,3 3,9 3,8 4,6

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 47,9 50,8 55,4 56,1 55,2 52,3 50,9 55,1

- varav kvinnor (%) 6,5 7,1 8,1 8,3 8,6 8,3 8,3 9,3

- varav män (%) 3,7 4,2 4,2 5,2 5,1 4,9 5,2 5,2

- varav anställda 29 år och yngre (%) 4,8 5,7 6,5 7,0 7,4 7,3 7,0 7,5

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 5,4 6,1 6,8 6,8 6,9 6,6 6,7 7,7

- varav anställda 50 år och äldre (%) 6,5 7,0 7,7 8,5 8,7 8,4 8,5 9,2
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Personalkostnader
De totala personalkostnaderna är 2 872 mkr för 2019, 
en ökning med 3,1 % jämfört med 2018. Kostnaden 
för löner och arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade 
med 0,9 % till 1 979 mkr. Årets genomsnittliga nivå-
ökning för löneavtalen är 2,9 %. Antalet arbetade tim-
mar har minskat med 1 %, vilket förklaras av minskad 
verksamhet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Uddevalla kommun har löpande under 2019 genom-
fört interna grundutbildningar i arbetsmiljö som vän-
der sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen 
utgår från Sunt arbetslivs modell och utbildningsledar-
na är representerade av både HR och fackliga parter. 
Även fördjupningsutbildning i arbetsmiljö med tema 
organisatorisk och social arbetsmiljö har hållits. 
2019 genomfördes en omfattande kartläggning av 
samtliga förvaltningars systematiska arbetsmiljöarbete 
vilket mynnade ut i ett kommunövergripande gemen-
samt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande aktiviteter
Uddevalla kommun har fortsatt jobbat med hälsa 
och friskvårdsaktiviteter för att öka medarbetarnas 
kunskap om betydelsen av en hälsosam livsstil och 
vad som påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 
Långsiktigt ska det hälsofrämjande arbetet leda till att 
stärka individens hälsa och förebygga ohälsa nu och i 
framtiden.

Sjukfrånvaro 
Under 2019 ökar sjukfrånvaron bland Uddevalla 
kommuns medarbetare till 8,33 % en ökning med 
0,78 procentenheter från förgående år. Av den totala 
sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 
5,57 % och korttidsjukfrånvaro för 2,76 %. Generellt 
så ser vi att långtidsjukfrånvaro står för den största 
ökning av sjukfrånvaro för 2019. Fortsatt jämförelse 
med föregående år har kvinnornas totala sjukfrånvaro 
har ökat till 9,34 % och samma trend ser vi bland 
männen, där en ökning till 5,22 % har skett. 

För att motverka sjukskrivningar har Uddevalla 
kommun lagt stort fokus på tidiga insatser samt 
rehabiliteringsutbildningar för chefer. Även stress och 
sömnskolor genomförs för anställda.

Landbadet  
Foto: Jenny Martinsson
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MILJÖ
Miljö och klimat är ett prioriterat område för Uddeval-
la kommun. Fullmäktige beslutade 2013 om sex över-
gripande miljömål, som är kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen och som gäller över mandatpe-
rioderna. Miljömålen genomsyrar hela organisationen 
och alla nämnder har tagit fram uppdrag och åtgärder 
för att minska miljöpåverkan Dessa miljömål har även 
koppling till de Globala målen för hållbar utveckling 
som FN lanserade 2015. En separat miljöredovisning 
för miljömålen och alla nämnders miljöarbete under 
2019, kommer under våren 2020.

Klimatarbetet under 2019
För Uddevalla kommun är minskad klimatpåverkan en 
stor utmaning och transporter är den största utsläpp-
skällan här i kommunen. Vi har antagit utmaningen att 
bli en fossilfri kommun 2030. 

Koldioxidutsläppen för Uddevalla kommun (enligt 
senaste statistik från 2017) är 3,7 ton/invånare, en 
minskning sedan 2010, då motsvarande siffra var 4,7 
ton/invånare. Till 2020 ska utsläpp vara på 2,3 ton 
per invånare enligt nationella etappmålet. De stora 
klimatpåverkande områdena är transporter, byggnader 
och livsmedel.

Samtliga 39 kommuner i Fyrbodal, Östfold och Fol-
lo har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter 
senast år 2030. Projektet Fossilfri gränsregion 2030, 
som Uddevalla kommun ingår i, kommer tillsammans 
med övriga kommuner och näringsliv arbeta för att 
accelerera och slutföra omställningen. 

Uddevalla kommuns verksamheter byter succes-
sivt ut sina verksamhetsfordon till fordon som går på 
alternativa bränslen, såsom el och gas. 

För kommunen geografiskt (de som bor och verkar 
här) är andelen fossiloberoende personbilar 6,3 % av 
totala antalet personbilar, medelvärdet i Sverige är 
6,6 %  (2017 års siffror).

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 
resor/invånare, vilket är fler än 2018 (77,8 resor/inv). 

Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som 
skett. Stadsbussarna använder idag HVO till sina 
dieselbussar som är ett biodieselbränsle framställt 
av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och som 
bidrar till minskad klimatpåverkan.  Fyra nya elbussar 
för stadstrafik lanserades i Uddevalla under 2019. De 
är tystare och miljövänligare, de drivs av 100 procent 
förnybar el.

Under året har antalet laddplatser för elbilar på 
publika platser i kommunen ökat och fler laddstolpar 
kommer att sättas upp under kommande år.

Vid all om- och nybyggnation av byggnader som 
kommunen äger, installeras solenergi. På kommunala 
byggnader finns nu 688 m2 solceller.

Andelen ekologiska livsmedel inom kommunens 
verksamhet har ökat under året från 25 % till 32 % 
utan att kostnaden för livsmedel har ökat. Orsaken är 
en ny livsmedelsupphandling med ett ökat utbud av 
livsmedel. Menyplaneringen utgår i huvudsak utifrån 
de ekologiska produkterna. Det har också bestämts 
att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska. 
Denna lista utökas löpande när nya ekologiska pro-
dukter finns tillgängliga.

 

Måltidservice som förser skolor och äldreomsorgen 
med måltider, arbetar med att minska klimatpåverkan 
genom att servera mer bönor, rotfrukter och grönsaker 
samt byta ut ris till matvete eller motsvarande.

 Som inspiration och tips till medborgarna att 
minska sin klimatpåverkan har fyra korta filmer tagits 
fram. Det är tips om cykling, spara energi, biologisk 
mångfald och klimatsmart mat. Filmerna finns på 
kommunens hemsida.

I december beslutade kommunfullmäktige att Udde-
valla kommun ska ta fram en energi och klimatplan 
med syftet att bli fossilfritt Uddevalla 2030. Arbetet 
kommer att pågå under kommande år.
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ka slag. Dessa engångsposter benämns jämförelsestö-
rande poster och kan vara exempelvis realisationsvin-
ster. Årets resultat exklusive dessa jämförelsestörande 
poster uppgår till 78 mkr (23 mkr). Genomsnittligt för 
perioden 2015 – 2019 uppgår detta resultat till 73 mkr. 

Nämndernas samlade resultat för den löpande 
verksamheten uppvisar ett överskott med 61 mkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
visar underskott med -1 mkr. Andra större poster som 
påverkat resultatet i övrigt är bl a engångskostnader 
för pensioner som belastat resultatet med -45 mkr. 
Ökade kostnader för försörjningsstöd har belastat den 
centrala budgeten med -18 mkr. Ett bättre utfall av 
finansnettot med 7 mkr är en annan orsak till det totala 
överskottet. 

Resultatet motsvarar 0,3 % (1,2 %) av skatteintäk-
ter, generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
under en inom kommunsektorn hittills vedertagen nivå 
på minst 2,0 %. Däremot uppgår resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster till 2,2 % vilket är en ac-
ceptabel nivå. 

FINANSIELL ANALYS
Sammanfattning
Uddevalla kommun redovisar för 2019 ett resultat som 
uppgår till 10 mkr (2018: 37 mkr). Jämförelsestörande 
poster i form av realisationsförluster vid utrangeringar 
-42 mkr, retroaktiva pensionspremier från KPA -41 
mkr, rättelse av schablonbidrag flyktingar 14 mkr och 
realisationsvinster 1 mkr påverkar resultatet. Årets 
resultat exklusive jämförelsestörande poster är 78 mkr 
vilket är 55 mkr högre än föregående år och 5 mkr 
högre än genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 99,7 % (98,9 %). 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,5 % (4,9 %). 
Verksamheterna ökar i omfattning inom några områ-
den bland annat försörjningsstöd, förskola och insatser 
enligt LSS.  

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 4,8 % (3,0 %), dvs 0,7 % lägre än nettokost-
nadssökningen på 5,5 %. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sioner intjänade före 1998 uppgår till 12,2 % (12,1 %) 
och har då marginellt förstärkts mellan åren.  

Investeringarna uppgår till 526 mkr (332 mkr) och 
är en ökning jämfört med snittet på 254 mkr under 
femårsperioden. Investeringarnas andel av skattein-
täkter, utjämning och generella statsbidrag är 15,1 % 
(10,0 %). Egenfinansieringen av investeringarna upp-
går till 22,8 % (44,3 %) och utfallet har bidragit till att 
lån har behövt tas upp under året.  Investeringsutfallet 
på 526 mkr ska jämföras med budgeten på 795 mkr.  

Låneskulden har ökat med 300 mkr (200 mkr) och 
uppgår till 3 450 mkr (3 150 mkr). Största delen är via 
internbanken vidareutlånad till kommunens bolag och 
stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 7 mkr till 220 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg egen låneskuld. 

Balanskravsresultatet uppgår till 9,1 mkr (22,5 mkr) 
och uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav. 
De ekonomiska marginalerna har minskat genom det 
försämrade resultatet, framförallt med hänsyn till de 
kommande årens utmaningar. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 99 mkr 
(125 mkr). Resultatet är 34 mkr lägre än genomsnittet 
för senaste femårsperiod. Verksamhetens nettokostna-
der ökar med 5,8 % (2,2 %).  

Investeringarna uppgår till 968 mkr (917 mkr) där 
bolagens och stiftelsernas andel är 442 mkr (585) eller 
46 % (63 %).

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 10 mkr (37 mkr) och är 7 
mkr högre än det budgeterade resultatet på 3 mkr. Det 
genomsnittliga resultatet för perioden 2015 – 2019 är 
73 mkr. 

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av oli-
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Kommunkoncernens resultat uppgår till 99 mkr 
(125 mkr). Förutom kommunens andel med 10 mkr 
(37 mkr) bidrar Uddevallahem med 34 mkr (33 mkr) 
medan koncernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar 
med 53 mkr (60 mkr). Det genomsnittliga resultatet 
för perioden 2015 – 2019 är 133 mkr. Kommunens 
bidrag till resultatet är i genomsnitt 72 % (60 %) under 
perioden.
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Kostnader och intäkter
Verksamhetens kostnader ökar med 1,8 % (3,9 %) och 
verksamhetens intäkter minskar med -2,6 % (-2,3 %). 
Avskrivningarna ligger på samma nivå som för 2018. 
Under perioden 2015 – 2019 är den genomsnittliga 
ökningen av kostnaderna 5,0 % medan intäkterna ökat 
med 3,9 % och avskrivningarna har ökat med 3,7 %.  

Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen 
reduceras kraftigt under 2019 och ännu mer om de 
jämförelsestörande posterna räknas bort här. Då har 
kostnaderna minskat mot föregående år. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,5 % 
(4,9 %) eller med 183 mkr. Nettokostnaderna har 
ökat med i genomsnitt 5,5 % under perioden 2015 – 
2019. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna mest, 
3,1 % eller 86,5 mkr. Kostnaden för löner och arvo-
den (exklusive sociala avgifter) ökade med 0,9 % till 
1 979 mkr. Årets genomsnittliga nivåökning för löne-
avtalen är 2,9 %. Antalet arbetade timmar har minskat 
med 1 %, vilket förklaras av minskad verksamhet.  
Inköp av material har ökat med 7,3 % eller 11 mkr 
efter att det minskat föregående år i samband med att 
inköpsstopp infördes. Lokal- och fastighetskostnader 
har ökat med 3,3 % eller 8 mkr. Stor del av ökningen 
kan relateras till en ökad lokalyta allt eftersom behovet 
av lokaler tillgodoses. 

Bland intäkterna minskar de specialdestinerade 
statsbidragen med 11,8 % eller -46 mkr. Det är tredje 
året i rad som statsbidragen minskar med ungefär 
samma belopp. De jämförelsestörande posterna 
avser förluster vid försäljning/utrangering av anlägg-
ningstillgångar på 42 mkr. Retroaktiva kostnader för 
pensioner från KPA inklusive löneskatt uppgår till 41 
mkr Därutöver finns intäkter i form av upplösning av 
tidigare felaktigt skuldbokförda flyktingsstatsbidrag 
med 14 mkr samt reavinster på 1 mkr.

2015 – 2019 är 4,9 % medan intäkterna ökar med 
4,3 %.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,8 % 
(2,2 %) eller med 181 mkr. Kommunkoncernens net-
tokostnader har ökat med i genomsnitt 5,7 % under 
perioden 2015 – 2019.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska 
planen 2019 - 2022 är max 99,0 %, vilket innebär att 
resterande del på 1,0 % avser minsta nödvändiga över-
skott för bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje 
tiondels % - enhet motsvarar 2019 ca 3 mkr. Målet är 
satt som genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 

Nettokostnadsandelen är 99,7 % (98,9 %) att 
jämföra med den budgeterade nivån på 99,9 %. Det 
genomsnittliga utfallet för perioden 2015 – 2019 är 
97,6 %. Jämförelsestörande poster har positivt bidragit 
till utfallet med i genomsnitt 0,1 % under femårsperio-
den, som annars skulle varit 97,7 %. 

Resultatet, inklusive jämförelsestörande poster, har 
därmed varit sämre än det långsiktiga målet men något 
bättre än den årliga budgeterade nivån. Nivån exklu-
sive jämförelsestörande poster ligger bättre än den 
budgeterade nivån.
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Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2018. Skattesatsen i kommunen är 
0,54 kronor högre än den vägda genomsnittliga skatte-
satsen i riket respektive 0,45 kronor högre än genom-
snittet av Västra Götalands kommuner. Skatteintäkter 
och generella bidrag uppgår till 3 484 mkr (3 325), 
vilket är 2 mkr lägre än budget. Jämfört med 2018 är 
det en ökning med 4,8 %. De egna skatteintäkterna 
från kommunmedborgarna utgör 77 % (77 %) av de 
totala skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- 
och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-
utjämning samt kommunal fastighetsavgift.

Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 2,1 % (4,7 %) och verksamhetsintäkterna med 
1,0 % (4,3 %). Avskrivningarna ökar med 3,1 % 
(-14,2 %) och uppgår till 332 mkr (322 mkr). Den ge-
nomsnittliga ökningen av kostnaderna under perioden 
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Investeringar
Årets investeringsutgifter uppgår till 526 mkr (332 
mkr) mot en budgeterad nivå på 795 mkr. Den genom-
snittliga investeringsnivån för perioden 2015 – 2019 
har varit 272 mkr.  

Av årets investeringsutgifter har maskiner och 
inventarier köpts in med 27 mkr (45 mkr). Mark, 
byggnader och tekniska anläggningar har anskaffats för 
499 mkr (286 mkr), varav 492 mkr (271 mkr) betraktas 
som pågående arbete som ännu ej tagits i bruk.  

Flera nybyggnationer är igång, såsom Källdalssko-
lan och nya förskolor på Kurveröd och Sundstrand. Ny 
aktivitetspark på Oljeberget är klar. Kajförstärkningar 
samt komponentutbyten i befintliga fastigheter är 
andra större utgifter under året.

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2019 till 94 %, 
vilket är 1 % högre än genomsnittet den senaste fem-
årsperioden. Skattekraften speglar den genomsnittliga 
inkomsten per invånare i jämförelse med riket och har 
under många år tillbaka pendlat runt 93 %. 
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Finansnetto
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-
ken samt tak för utlåning till koncernföretagen. 

Finansnettot uppgår till 16 mkr (20 mkr), vilket 
är 4 mkr lägre än föregående år och i nivå med de 
senaste fem årens genomsnitt. Sedan 2016 bokför 
kommunen aktieutdelningen från Kommuninvest på 
6 mkr (8 mkr) som finansiell intäkt. Kommuninvest 
har under året kunnat sänka marginalen vid utlåning, 
vilket innebär lägre räntekostnader och samtidigt lägre 
avkastning. Utfallet av återbäringen för 2019 är 4 mkr 
högre än budget. Förlagslånet till Kommuninvest med-
för en ränteintäkt på 1 mkr (1 mkr), vilket förbättrar 
finansnettot. Det något lägre finansnettot jämfört med 
tidigare år beror bland annat på att kommunens egen 
upplåning har ökat under året och uppgår till 220 mkr.  

Kommunens finansnetto består i huvudsak av ränte-
intäkter från kommunkoncernen 62 mkr (57 mkr) och 
räntekostnader för extern upplåning 51 mkr (45 mkr). 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 968 
mkr (917 mkr) där bolagens och stiftelsernas andel 
är 442 mkr (585 mkr) eller 46 % (63 %). De enskilt 
största investeringsutgifterna har Uddevalla Vatten 
med 138 mkr, Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 
83 mkr, Uddevalla Energi investerat för 79 mkr och 
Uddevalla Hamnterminal 77 mkr.
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Likviditet
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker. 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 
25 mkr (101 mkr), vilket är en låg nivå jämfört med 
genomsnittet för de senaste fem åren. Den beviljade 
checkkrediten uppgår vid årsskiftet till 300 mkr (300 
mkr). Likviditeten och beviljade kreditlöften tillsam-
mans innebär att kommunens betalningsberedskap är 
god.

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 37 mkr 
(118 mkr).

Soliditet
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och 

visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som 
är finansierade med egna medel. 

Målet i strategiska planen 2019 – 2022 är att 
soliditeten ska förbättras. Soliditeten mäts inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 
som än så länge redovisas utanför balansräkningen. 
Soliditeten med denna beräkningsgrund uppgår till 
12,2 % (12,1 %). Soliditeten kan därutöver mätas på 
ytterligare två sätt. Den ena av dessa är den tekniskt 
korrekta beräkningsprincipen, där soliditeten uppgår 

Självfinansieringsgrad av investeringar
Självfinansieringsgraden är ett av de tre finansiella 
målen och som visar hur stor del av investeringarna 
som finansieras med egna medel, främst i form av 
avskrivningar och resultat. 

Målet för 2019 i strategiska planen 2019 – 2022 är 
minst 30,0 %. Målet är satt som genomsnitt under 4 år 
tillbaka i tiden. 

Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 161 mkr för 2019. Resterande del ska därmed 
lånefinansieras. Budgeten för 2019 beslutades på 
nivån 17,5 %.  

Utfallet uppgår till 22,8 % vilket överstiger årets 
budget men ligger under jämfört med den strategiska 
planen. Att resultatet ligger över budgeten beror 
framförallt på lägre investeringar än planerat. Under 
femårsperioden 2015 – 2019 uppgår den genomsnitt-
liga egenfinansieringen till 90,4 %.  

Självfinansieringsgraden har inte räckt till och del-
vis bidragit till att kommunens egen låneskuld, utöver 
vidareutlåningen till bolag och stiftelser, har ökat med 
213 mkr och nu uppgår till 220 mkr.  
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Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostna-
der som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas 
som mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att 
avvikelsen 2019 i så fall ska ligga mellan +/- 35 mkr. 
För 2019 är budgetavvikelsen 2 mkr (22 mkr) eller 
0,1 % (0,7 %), vilket därmed ligger inom intervallet 
för mycket god budgetföljsamhet, samtidigt som det 
är en positiv avvikelse.  

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
70 mkr (10 mkr) eller 2,0 % (0,3 %). Motsvarande 
siffror för nämndernas ordinarie verksamhet är 61 mkr 
(-18 mkr) eller -1,8 % (-0,5 %) vilket är en mycket po-
sitiv utveckling efter två år med budgetunderskott för 
nämndernas verksamhet. Samtliga nämnder redovisar 
budgetöverskott.
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till 27,9 % (29,5 %). 
Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-

bankens utlåning till de kommunala företagen elimine-
ras från balansräkningens omslutning. Soliditeten med 
denna beräkningsgrund uppgår till 59,9 % (66,0 %). 

Kommunkoncernens soliditet är 30,6 % (31,5 %) 
vilket är en liten minskning från föregående år. Solidi-
teten inkl. kommunens ansvarsförbindelse för pensio-
ner är 18,9 % (18,4 %). 

Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
och tidsbegränsad. 

Borgensförbindelserna uppgår till 370 mkr (405 
mkr). Under året har inga nya förbindelser tillkom-
mit och de befintliga har minskat med 35 mkr.  Av 
förbindelserna avser till 363 mkr (397 mkr) kommun-
ägda bolag. Den största enskilda förbindelsen avser 
Uddevalla Energi AB för Lillesjö kraftvärmeverk och 
uppgår till 280 mkr (302 mkr). 

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr. 

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg. 

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not. 

För året har ramen varit 4 018 mkr (3 685 mkr). 
Kommunens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet 
till 3 450 mkr (3 150 mkr). Låneskuldens ökning under 
året uppgår till 9,5 %. De senaste fem åren genomsnitt-
sökning uppgår till 8,0 %. Förändringen av låneskul-
den beror på något ökad utlåning till de bolag och 
stiftelser som ingår i kommunkoncernen. Den största 
delen av ökningen beror på att kommunens egen låne-
skuld ökat och var vid årets slut 220 mkr (7 mkr). 
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Skulder och räntor
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk. 

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning.

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 51,4 mkr 
(45,4 mkr). Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen uppgår till 1,57 % (1,52 %) inklusive ränte-
säkringar. De senaste fem åren har snitträntan uppgått 
till 1,65 %. Medelutlåningen till koncernföretagen 
uppgick under året till 3 183 mkr (3 026 mkr).  Räntan 
för helåret inklusive låneavgift blev 1,91 % (1,86 %) 
inklusive låneavgift på ett vägt snitt på 0,30 % (0,34 
%), dvs lägre nivå jämfört med föregående år. 

Pensionsförpliktelser
Den lagstadgade blandmodellen för redovisning av 
pensionsförpliktelserna innebär att pensioner intjänade 
före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen 
utan som en ansvarsförbindelse. Förbindelsen uppgår 
till 957 mkr (996 mkr) inklusive särskild löneskatt. 
Minskningen från 2019 beror, liksom föregående år, 
framför allt på att de löpande utbetalningarna av pen-
sioner numera överstiger indexuppräkningen. 
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Pensionsavsättningen i balansräkningen uppgår 
till 45 mkr (47 mkr) inklusive särskild löneskatt och 
avser de pensionsförpliktelser som inarbetas fr.o.m. 
1998. De förmånsbestämda pensionsdelarna över 7,5 
inkomstbasbelopp är försäkrade och ingår inte i pen-
sionsavsättningen. Årets kostnad för pensionerna, dvs. 
samtliga delar som påverkar resultatet, uppgår till 222 
mkr (196 mkr) inklusive särskild löneskatt. Dessutom 
har en retroaktiv pensionskostnad på 41 mkr belastat 
resultatet. Årets ökning med 26 mkr (13,3 %) beror, 
förutom ökade lönekostnader genom avtalsökningar, 
på att aktualisering av försäkringspremier gjorts av 
KPA. Förutom den retroaktiva pensionskostnaden 
har nivån för de löpande försäkringspremierna höjts 
betydligt. Ett bredare underlag för att betala särskild 
löneskatt har också ökat kostnaderna genom att uttag 
från överskottsfonder ska beskattas.   

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden anges 
att kommunen i förskott ska betala delar av de fram-
tida pensionskostnaderna som avser pensioner intjä-
nade tom 1998. Målsättningen i denna del är numera 
slutförd. Under året har därför inga ytterligare extra 
inbetalningar för framtida pensioner gjorts. Pensions-
förpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring uppgår 
till 290 mkr (248 mkr). Denna summa har minskat 
ansvarsförbindelsen med samma belopp. 

Hela den resterande förpliktelsen är ofinansierad 
och kommande kostnader måste löpande täckas av 
respektive års skatteintäkter.

Mkr 2019 2018 
Pensionsförpliktelser i balans-
räkningen 45 47
Pensionsförpliktelser som ansvars-
förbindelse 957 996
Summa pensionsförpliktelser 1 002 1 043
Avgår finansiella placeringar 0 0
Ej finansierade pensionsförpliktelser 1 002 1 043
Överskottsfonder hos KPA och Skandia 2,6 11,7

Ställda säkerheter
De ställda säkerheterna avseende äganderättsförbehåll 
för bussar inom Uddevalla Omnibus AB har i sin hel-
het upphört under året.  

Analys
Det ekonomiska utfallet i form av årets resultat är bra 
vid en jämförelse med det finansiella målet och årets 
budget, men är på en låg nivå i det längre perspekti-
vet. En bidragande positiv orsak till årets resultat är 
att verksamheterna har arbetat aktivt med att hålla sig 
inom tilldelade ramar, samtidigt som engångskost-
nader har påverkat resultatet negativt. Det underlig-
gande resultatet exklusive dessa engångskostnader 
får betraktas som gott och trendbrottet med en klart 
minskad kostnadsutveckling är en indikation om att 
ansträngningarna att hålla ramarna bidrar till att klara 
kommande utmaningar.  

Kommunens investeringstakt har tagit fart under 
året och närmar sig nivån i investeringsplanen, vilket 
har medfört att kommunen har en egen del av den 
totala låneskulden, dock bedöms ingen finansiell risk 
föreligga i denna del. Finansnetto minskar som en 
följd av detta, tillsammans med en låg räntenivå. Det 
innebär i sin tur att finansnettots bidrag till att finan-
siera den löpande verksamheten minskat, jämfört med 
de senaste åren. I takt med kommunens planerade 
ökning av egen upplåning, minskar successivt denna 
möjlighet.

Kommunkoncernens resultat ligger lägre än snittet 
för perioden 2015-2019. Resultatet har försämrats 
jämfört med 2018. För 2019 har kommunens andel av 
koncernresultatet minskat med 27 mkr jämfört med 
2018.

Balanskravsutredning
Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna för varje år. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen. Vid avstämning 
ska som huvudregel realisationsvinster räknas bort. 
Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller 
balanskravet för 2019.

Årets resultat  +9,6 mkr
Reducering av samtliga
realisationsvinster -0,5 mkr
Balanskravsresultat +9,1 mkr

Balanskravsresultat 5 år
2015 2016 2017 2018 2019

+62,6 +131,4 +90,1 +24,9 +9,1

Balanskravet är ett minimikrav. Kommunallagen 
innehåller därutöver krav på att kommunen ska ha god 
ekonomisk hushållning utifrån både finansiella och 
verksamhetsmässiga utgångspunkter. Målen för dessa 
är satta utifrån detta och är Uddevallas definition av 
lagstiftningens krav.

Finansiell profil (KFI)
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning 
i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla 
för 2016–2018.  Denna jämför hur Uddevalla ligger 
till jämnfört med Västra Götalands och Hallands 55 
kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen 
visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste 
resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 
2018 med två steg jämfört med 2017, från plats 30 till 
32. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats 
27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för 
2018 är därmed inte uppnått. 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla 
försämrat resultatet för fem nyckeltal, förbättrat två, 
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som försämrats 
mest är ”Kassalikviditet”. Ett gott resultat för skattefi-
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nansieringsgrad av investeringarna förklaras av en låg 
investeringsnivå vilket har andra negativa effekter än 
det strikt ekonomiska perspektivet. 

För tre av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än 
medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten 
och kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soli-
diteten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som 
kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. 
Kassalikviditetens resultat tillskrivs inte samma tyngd 
då det är en följd av kommunens strategi om att kunna 
använda kommunkoncernen för att ha så låg egen 
likviditet som möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax 
under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. 
I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i den 
grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat” 
(genomsnitt 2016 – 2018) och ”Varken stark eller svag 
finansiell ställning” (soliditet 2018 inklusive pensions-
skulden mellan 0 – 20 %). 

Kommunforskning i Väst sammanfattar att Udde-
valla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge. Resul-
tatnivån bör förbättras till runt 2 % i förhållande till 
verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. Detta kommer också stärka 
kommunens balansräkning och ge utrymme för att 
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt 
slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största 

vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller 
sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 
förväntas bli tuffa. 

Nytt från förra året är att denna profil även görs för 
hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neu-
traliseras effekten av vår koncernbank och blir mer 
rättvisande. Resultatet är att koncernen är närmare 
genomsnittet för gruppen jämfört med kommunens 
och koncernens resultat är något försämrad jämfört 
med föregående år.  

Nyckeltal Plats (#1 - #55) Trend

2015 2016 2017 2018 17–18

Resultat före 
extraordinära poster #22 #21 #33 #33 🡲
Skattefinansieringsgrad 
av investeringar #26 #10 #11 #9 🡵
Soliditet #38 #39 #40 #43 🡶
Kassalikviditet #47 #46 #40 #49 🡶
Finansiella 
nettotillgångar #23 #21 #22 #23 🡶
Skattesats #44 #44 #44 #43 🡵
Budgetföljsamhet #18 #19 #27 #29 🡶
Resultat före extraord-
inära poster, snitt 3 år #26 #19 #23 #24 🡶
Genomsnitt totalt #31 #27 #30 #32 🡶

Gustav B Thordéns park
Foto: Maria Rasmusson
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RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 2 107 2 080 900 923

Verksamhetens kostnader 2 -5 044 -4 929 -4 212 -4 136

Avskrivningar 9,10 -332 -322 -110 -110

Jämförelsestörande poster 3 -69 10 -68 15

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 338 -3 161 -3 490 -3 308

Skatteintäkter 4 2 675 2 562 2 675 2 562

Generella statsbidrag och utjämning 5 809 763 809 763

VERKSAMHETENS RESULTAT 146 164 -6 17

Finansiella intäkter 6 8 11 69 67

Finansiella kostnader 7 -55 -50 -53 -47

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 99 125 10 37

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS  RESULTAT 99 125 10 37
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 6 3 1 2

Materiella anläggningstillgångar 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 434 5 891 1 828 1 715

Maskiner och inventarier 392 312 131 123

Pågående  arbete 656 687 497 239

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 11 32 33 71 71

Långfristiga fordringar 12 9 9 3 238 3 152

Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 13 14 - -

Summa anläggningstillgångar 7 542 6 949 5 766 5 302

Bidrag till infrastruktur 9 0 9 0

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 13 94 97 49 64

Kortfristiga fordringar 14 473 445 212 225

Kassa och bank 15 37 118 26 101

Summa omsättningstillgångar 604 660 287 390

SUMMA TILLGÅNGAR 8 155 7 609 6 062 5 692

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 16

Balanserat eget kapital 2 397 2 272 1 684 1 647

Årets resultat 99 125 10 37

Summa eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 17 54 54 45 47

Uppskjuten skatteskuld 165 142 - -

Övriga avsättningar  18 59 58 52 49

Summa avsättningar 276 254 97 96

Skulder

Långfristiga skulder 19 4 296 3 955 3 504 3 198

Kortfristiga skulder 20 1 085 1 003 767 714

Summa skulder 5 383 4 958 4 271 3 912

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 155 7 609 6 062 5 692

Ställda säkerheter 21 0 0 - -

Ansvarsförbindelser 22 965 1 006 1 328 1 402
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 99 125 10 37

Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 395 329 150 93

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 494 454 160 130

Justering för rörelsekapitalets förändring

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager 3 4 15 -1

Förändring av kortfristiga fordringar -28 -38 12 -1

Förändring av kortfristiga skulder 82 21 53 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 551 441 240 151

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar -4 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -963 -917 -526 -332

Avyttrade materiella tillgångar 2 17 1 15

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 1 19 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -964 -881 -525 -317

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Långfristig utlåning 1 0 -86 -237

Upplåning

Minskning pga utbetalningar avsättningar -5 -6 -5 -6

Långfristig upplåning 1 200 550 1 200 550

Amortering -900 -350 -900 -350

Förändrad skuld finansiell leasing -23 -21

Förändrad skuld anslutningsavgifter 49 35

Förändring av övriga långfristiga skulder 11 17 2 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 333 225 211 -42

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 0 -1 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -81 -215 -75 -208

Likvida medel vid årets början 118 333 101 309

Likvida medel vid årets slut 37 118 26 101

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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tas som korttidsinventarier utifrån gränsvärdet 
för väsentligt värde och den tolkning som gjorts 
av RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. 

• Utgifter för detaljplaner ska, enligt RKR R3 
Immateriella anläggningstillgångar, inte längre 
bokföras som anskaffningsvärde för anlägg-
ningstillgångar utan ska alltid redovisas som 
kostnad. Redovisningsförändringen är införd 
från och med räkenskapsåret 2019. Ett pågå-
ende exploateringsprojekt med enbart utgifter 
för detaljplaner har återförts med 1 mkr. Någon 
återföring av tidigare års aktiverade utgifter för 
detaljplaner har inte gjorts då arbetsinsatsen 
för att ta fram korrekta värden inte bedöms 
motsvara värdet av justeringen. 

• Återföring av tidigare skuldbokförda investe-
ringsbidrag från privat aktör har gjorts. Enligt 
rekommendation RKR R2 Intäkter får endast 
offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att 
sedan successivt intäktsredovisas över tillgång-
ens nyttjandeperiod. Bidrag från privat aktör 
har återförts med 5 mkr.

• Utifrån LKBR och kraven i RKR R 5 Leasing 
ska redovisning av finansiell leasing ske om 
leasingen uppfyller kraven härför. Kommunens 
leasingavtal omfattar för närvarande ett antal 
fordon vars värde är att betrakta som väsent-
ligt. Införandet av finansiell leasing påverkar 
balansräkningen men har för närvarande ingen 
resultatpåverkan. Införs successivt från 2019, 
se not 10.

För samtliga redovisningsförändringar, undantaget 
utgifter för detaljplaner, och finansiell leasing har 
omräkning av jämförelsetal skett för räkenskapsåret 
2018. För tiden innan 2018 har ingen omräkning 
skett och påverkar endast femårsårsjämförelser i 
den finansiella analysen och under femårsöversik-
ten. Påverkan bedöms inte som väsentlig. 

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprin-
ciper skett under räkenskapsåret.

Förändrad redovisning utifrån reviderad LKBR

Belopp i mkr Tillgångar Avsättn./
skulder Eget kapital

Påverkan på BR 
+=Debet, -=Kredit

Immateriella 
anl.tillgångar

Materiella 
anl.tillgångar

Finansiella 
anl.tillgångar

Omsättnings-
tillgångar

Långfr. 
skulder Övrigt EK

Årets 
resultat

UB 2018 enligt BR 10 2 097 3 250 391 -3 203 -1 695 -39

Återföring av uppskrivning 
andelar i kommuninvest -26 26

Egentillverkade tillgångar -8 9 -1

Korttidsinventarier, kostn.
bokföring datorer m.m. -19 17 2

Exploateringsredovisning, 
detaljplaner -1 1

Återföring 
investeringsbidrag 5 -5

Avrundningseffekt -1 -1  

Justerat IB 2019 2 2 077 3 223 390 -3 198 -1 647 -37

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr o m räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. 

De kommunägda bolagen och stiftelserna följer 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning K3. Undantaget är Gustafsbergs-
stiftelsen som tillämpar Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen har under året anpassat redovisningen till 
ny LKBR och upprättat bokslutet i enlighet med detta. 
Följande redovisningsförändringar har behövt göras:
• Återföring har gjorts av tidigare uppskrivningar 

av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år 
har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i 
Kommuninvest ekonomisk förening om 26 mkr. 
Med anledning av att LKBR inte medger upp-
skrivning av finansiella anläggningstillgångar har 
dessa nu återförts.

• Återföring av bokförda immateriella anlägg-
ningstillgångar för IT-system i form av andra 
utgifter än för licensavgifter. En tydligare 
rekommendation om vad som kan betraktas som 
anskaffningsutgift för egentillverkade tillgångar 
har föranlett återföringen om 8 mkr. 

• Återföring av materiella anläggningstillgångar i   
form av datorer, läsplattor och mobiler. Tidigare 
bokförda datorer, läsplattor och mobiler med ett 
värde på 18 mkr har återförts. Dessa ska betrak-
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Tillämpade Redovisningsprinciper
Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsre-
dovisning och R15 Förvaltningsberättelse har inte 
tillämpats fullt ut. Rekommendationerna gäller först 
från och med räkenskapsåret 2020.

Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. Komponentavskrivning tillämpas fr. o m 
2017. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 250 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår till 
väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp är 
10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Uppkomna 
realisationsvinster/-förluster vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestö-
rande poster.
Poster med naturligt samband till tidigare redovisade 
jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet (10 
mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-

rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om an-
skaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 250 
kr). För egenutvecklade tillgångar såsom exempelvis 
IT-system är det endast licensavgift som betraktas som 
anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadig-
varande bruk och med en nyttjandeperiod översti-
gande 3 år klassificeras som anläggningstillgång om 
anskaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 
250 kr). Gränsvärde för aktivering av tillgång vid 
komponentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och 
gränsvärde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång. 

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser samt bostadsrät-
ter. Andelen i Kommuninvest ekonomisk förening 
består av ursprungligt insatskapital, särskild insats 
inklusive insatsemission.

Leasing
De vanligast förekommande leasingavtalen som 
kommunen har är leasing av maskiner och inventarier 
och en stor del av dessa avser fordon. Huvuddelen 
av de avtal som avser fordon är att klassificeras som 
finansiella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och 
risker i allt väsentligt övergår till kommunen. Udde-
valla kommun kommer för avtal som tecknats från och 
med 2019 och framåt att klassificera sina leasingavtal 
enligtriktlinjerna i RKR R5. Antalet nytecknade avtal 
under 2019 som avser fordon och klassificeras som 
finansiell leasing är 16 avtal och dessa ingår i kom-
munens materiella anläggningstillgångar och följer 
kommunens nyttjandetid på 5 år.

Resultatpåverkan har schablonberäknats då belop-
pets påverkan på resultaträkning bedöms som icke 
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väsentlig. I övrigt har kommunen inga avtal  avseende 
maskiner och inventarier eller för hyra av fastighet, 
som har startats upp under 2019,  som enligt RKRs 
riktlinjeruppfyller kriterierna för att klassificeras som 
finansiell leasing.

 Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar, dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i den fi-
nansiella analysen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
dvs. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 

R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schema på sid 72.

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 10 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansverksamheten inom 
Uddevalla kommunkoncern

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhan-
tering inom kommunkoncernen - finansiell leasing 
utgör ett undantag - är koncentrerad till den s.k. 
internbanken. Utlåningen från internbanken till 
koncernföretagen sker genom kommunens koncern-
kontosystem. Koncernföretagen lånar av internbanken 
genom utnyttjande av checkkrediter, där villkoren 
utgår från internbankens självkostnad jämte låneav-
gifter. Avgifterna syftar till att göra lånekostnaden 
för koncernföretagen marknadsmässig. Den modell 
som tillämpas är den modell som rekommenderas 
av SABO och SKR. För de koncernföretag som inte 
verkar på en konkurrensutsatt marknad utgår endast en 
administrativ avgift. Utlåningen till koncernföretagen 
via koncernkontosystemet redovisas som långfristig 
fordran i kommunen.

Kommunen och koncernföretagen använder räntes-
wappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 7 och not 19.  

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom 
kommunkoncernen:
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). 
Dessa finns tillgängliga hos Uddevalla Energi tel: 
0522-58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB tel: 0522-63 88 00 
info@vastvatten.se 
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Notförklaringar
Belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Försäljningsintäkter 761 757 21 21

Taxor och avgifter 222 207 152 142

Hyror och arrenden 446 430 106 108

Bidrag från staten 343 390 343 389

Eu bidrag 1 4 1 4

Övriga bidrag 58 45 35 33

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 214 209 198 208

Försäljning av exploateringsfastigheter 35 8 35 8

Övriga verksamhetsintäkter 27 30 9 10

Summa verksamhetens intäkter 2 107 2 080 900 923

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Personalkostnader -3 203 -3 138 -2 831 -2 785

Lokal- och fastighetskostnader -271 -279 -251 -243

Bidrag och transfereringar -150 -133 -150 -130

Köp av verksamhet -542 -599 -557 -575

Inköp av material m.m. -387 -347 -161 -150

Övriga verksamhetskostnader -465 -417 -262 -253

Årets skatt -4 -1 - -

Årets uppskjutna skatt -22 -15 - -

Summa verksamhetens kostnader -5 044 -4 929 -4 212 -4 136

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 17 18 10 15

Senare än ett år men inom fem år 24 18 7 14

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 41 36 17 29

Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 61 68 91 88

Senare än ett år men inom fem år 93 111 177 151

Senare än fem år 22 28 334 61

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 176 207 602 300

Revisionskostnader

Den totala revisionskostnaden 2019 för kommunen är 270 tkr (270 tkr) varav kostnad för de sakkunnigas granskning av 
räkenskaperna uppgår till 120 tkr (120 tkr). 

För kommunkoncernen uppgår kostnaden 2019 för de sakkunnigas arvode till 1 178 tkr (815 tkr).
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Not 3 Jämförelsestörande poster Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 15 1 15

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust och utrangeringar av anläggningstillgångar -44 -5 -42 0

Rättelser:

Rättelse av fel retroaktiva premier KPA -41 - -41 -

Rättelse av fel schablonbidrag flyktingar 14 14

Summa jämförelsestörande poster -69 10 -68 15

Not 4 Skatteintäkter Kommun 2019 Kommun 2018

Preliminär kommunalskatt 2 698 2 573

Preliminär slutavräkning innevarande år -24 -8

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 -3

Summa skatteintäkter 2 675 2 562

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2019 Kommun 2018

Inkomstutjämningsbidrag 530 527

Kommunal fastighetsavgift 110 107

Bidrag för LSS-utjämning 87 61

Kostnadsutjämningsbidrag 17 15

Regleringsbidrag 39 9

Övriga bidrag 26 44

Summa generella statsbidrag och utjämning 809 763

Varav tillfälligt stöd under 2015-2019 med anledning av ökat flyktingmottagande 26 36

Varav tillfälligt stöd under 2016-2018 för ökat bostadsbyggande - 5

Varav tillfälligt stöd under 2018 för långtidsarbetslösa - 3

Not 6 Finansiella intäkter Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Utdelningar på aktier och andelar 6 8 6 8

Ränteintäkter 2 3 63 59

Summa finansiella intäkter 8 11 69 67
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Not 7 Finansiella kostnader Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Räntekostnader -52 -47 -52 -46

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -55 -50 -53 -47

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

inklusive derivat 1,57 1,52 1,57 1,52

exklusive derivat 0,57 0,54 0,57 0,54

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

inklusive derivat (år) 3,2 2,8 3,2 2,8

exklusive derivat (år) 1,0 1,0 2,0 1,0

Not 8 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Av- och nedskrivningar 332 322 110 110

Reavinster -1 -15 -1 -15

Reaförluster och utrangeringar 44 5 42 0

Gjorda/återförda avsättningar 30 17 9 -2

Rättelse upplösning skuld schablonbidrag flyktingar -14 0 -14 0

Upplösning av investeringsbidrag enligt LKBR 4 0 4 0

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 395 329 150 93

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 17 30 14 28

Inköp 4 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 1 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -14 0 -14

Utgående anskaffningsvärde 21 16 15 14

Ingående av- och nedskrivningar 13 16 12 15

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -5 0 -5

Årets av- och nedskrivningar 2 2 2 2

Utgående av- och nedskrivningar 15 13 14 12

Utgående restvärde 6 3 1 2

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

* Förändrade redovisningsprinciper enligt ny LKBR, se under avsnittet Redovisningsprinciper sida 35.
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 9 754 9 042 3 245 3 106

Inköp 56 233 7 15

Försäljningar/utrangeringar -27 -12 -2 0

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 755 491 190 124

Utgående anskaffningsvärde 10 538 9 754 3 440 3 245

Ingående av- och nedskrivningar 3 863 3 617 1 530 1 448

Försäljningar/utrangeringar -22 -9 0 0

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 263 255 82 82

Utgående av- och nedskrivningar 4 104 3 863 1 612 1 530

Utgående restvärde 6 434 5 891 1 828 1 715

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 36 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.

Maskiner och inventarier Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 832 844 362 373

Inköp 129 106 27 58

Försäljningar/utrangeringar -14 -55 0 -1

Överföringar 13 6 3 1

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -69 0 -69

Utgående anskaffningsvärde 960 832 392 362

Ingående av- och nedskrivningar 520 546 239 253

Försäljningar/utrangeringar -16 -50 -1 0

Överföringar 0 0 0 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -51 0 -51

Årets av- och nedskrivningar 68 75 27 37

Utgående av- och nedskrivningar 572 520 265 239

Utgåeende restvärde 388 312 127 123

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 11 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

* Förändrade redovisningsprinciper enligt ny LKBR, se under avsnittet Redovisningsprinciper sida 35.
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Fiansiell leasing Kommun 2019 Kommun 2018

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 4 0

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 4 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 1 0

Senare än ett år men inom fem år 3 0

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 4 0

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 16 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och 2 fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt Bohuslän.

Pågående arbete Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 688 597 239 94

Inköp 601 590 492 270

Försäljning/utrangeringar -41 -3 -40 0

Överföringar -592 -497 -194 -125

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 656 687 497 239

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2019 Kommun 2018

Markreserv 70 66

Verksamhetsfastigheter 1 210 1 159

Fastigheter för affärsverksamhet 29 30

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 431 372

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 88 88

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 828 1 715
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Not 11 Värdepapper, andelar och 
bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (17,5 %) 556446-9343 345 1,954 -

SABO Försäkrings AB 516401-8441 10 0,010 -

Summa aktier 5,878 33,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 21,743 21,743

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 21,763 21,763

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Antal Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening - 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) - 0,167 -

Bostadsrätter - 4,377 4,377

Grundfondskapital - - 10,831

Summa övrigt 4,624 15,208

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 32,265 70,885

Not 12 Långfristiga fordringar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 232 3 146

Utlämnade lån, övriga 6 6 6 6

Övriga fordringar 3 3 0 0

Summa långfristiga fordringar 9 9 3 238 3 152

Övriga finansiella anläggningstillgångar 12,1 (13,8) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3% och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 
2027.
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Not 13 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Pågående exploateringar 42 54 42 54

Lager tomtmark 7 10 7 10

Materialförråd 45 33 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 94 97 49 64

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2019 Årets utg./ink. UB 2019

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 28 -12 16

Sundskogen Etapp 1               4 -1 3

Sunningebergen 7 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 6

Rotviksbro                  1 0 1

Fasseröd 1 0 1

Söderskolan 2 0 2

Övriga mindre exploateringar 2 0 2

Delsumma 51 -13 38

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 1 1 2

Björbäck 8 1 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0

Delsumma 3 1 4

Summa pågående exploateringsprojekt 54 -12 42

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2019
Årets försäljn./

nedskrivning UB 2019

Tomtmark bostäder 1 -1 0

Tomtmark industrier 9 -2 7

Summa tomtlager 10 -3 7

Not 14 Kortfristiga fordringar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Kundfordringar 203 202 19 32

Interimsfordringar* 127 111 72 78

Fordran på staten 119 113 118 112

Övriga kortfristiga fordringar 24 19 3 3

Summa kortfristiga fordringar 473 445 212 225

*Varav fordran på Migrationsverket - 10
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Not 15 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 mkr (300 mkr), 
varav utnyttjat 0 mkr (0 mkr).

Not 16 Förändring eget kapital Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 447 2 319 1 735 1 695

Justeringar ändrade redovisningsprinciper enligt LKBR

Återföring finansiella anläggningstillgångar Kommuninvest -27 -27

Återföring immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -28 -28

Återföring omsättningstillgång exploatering -1 -1

Återföring investeringsbidrag 5 5

Avrundning 1

Justerat ingående eget kapital 2 397 2 319 1 684 1 695

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 99 128 10 40

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 496 2 447 1 694 1 735

Not 17 Avsättningar för pensioner Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 53 53 45 47

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 -

Summa avsättning för pensioner 54 54 45 47

* Sedan 2001 gäller en försäkringlösning som avser kompletterande ålderspensioner för de förmånsbestämda pensionsdelarna 
över 7,5 inkomstbasbelopp.      

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, Pensionsskuld på sida 37.

Specifikation Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 47 50

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats 0 1

- Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 1

- Sänkning av diskonteringsränta 0 0

- Nya efterlevandepensioner 0 0

- Övrigt 3 0

Pensionsutbetalningar -6 -5

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 45 47

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 18 Övriga avsättningar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående avsättning tippområde 7 9 - -

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -2 -2 - -

Utgående avsättning tippområde 5 7 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets avsättning 9 - 9 -

Årets uttag -1 - -1 -

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 0 8 0

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 16 15 16

Årets avsättning - - - -

Årets uttag 0 -1 0 -1

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 15 15 15

Ingående avsättning hamnåtgärder 32 33 32 33

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -4 -1 -4 -1

Utgående avsättning hamnåtgärder 28 32 28 32

Övriga avsättningar 3 3 1 2

Summa övriga avsättningar 59 57 52 49

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten.

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade utgifter för åtagande, via exploateringsavtal, att anlägga en ny gång 
och cykelbana. Processen med att beställa projekteringen av gång och cykelbana är påbörjad, osäkert när utflöde av 
beräknade resurser på 15 mkr inträffar. Finns dessutom en mindre avsättning som är under avslut för utredning i samband med 
skadereglering på fastigheter.      

Avsättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande för att kunna fullfölja arrendeavtal med fyra utomstående företag 
verksamma inom kommunens hamnområde. Arbetena beräknas vara färdiga år 2023.

Övriga avsättningar 2019 avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna 
är 24 månader med möjlighet till förlängning. För kommunen 2018 avses ett avtal till Ljungskile tennisklubb för anläggning av 
tennisplaner. Övrig avsättning koncernen 2019 och 2018 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar ett befarat skadestånd i 
samband med översvämningar 2016.      
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Not 19 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående låneskuld 3 234 3 034 3 150 2 950

Nyupplåning under året 1 200 550 1 200 550

Årets amorteringar -900 -350 -900 -350

Delsumma 3 534 3 234 3 450 3 150

Varav kort del av lång skuld 0 0 - -

Långfristig skuld finansiell leasing 264 283 4 -

Förutbetalda anslutningsavgifter * 359 310 - -

Investeringsfond VA 94 84 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 42 42 42 42

Övriga långfristiga skulder 3 2 8 6

Summa långfristiga skulder 4 296 3 955 3 504 3 198

* Upplösningstiden för anslutningasavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år för 2019 och 34 år för 2018.

Kreditgivare Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Kommuninvest 3 534 3 234 3 450 3 150

Summa kreditgivare 3 534 3 234 3 450 3 150

Derivat, nominella värden Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

SEB 620 770 620 770

Nordea 730 930 730 930

Handelsbanken - 119 - -

Summa derivat, nominella värden 1 350 1 819 1 350 1 700

Derivat undervärde (mkr) -87 -109 -87 -109

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

0 - 12 mån 654 1 234 570 1 150

1 år - 3 år 830 320 830 320

3 år - 5 år 1 650 1 280 1 650 1 280

5 år och mer 400 400 400 400

Summa räntebindningstider 3 534 3 234 3 450 3 150

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

0 - 12 mån 684 984 600 900

1 år - 5 år 2 650 2 250 2 650 2 250

5 år och mer 200 0 200 0

Summa kapitalbindningstid 3 534 3 234 3 450 3 150
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Not 20 Kortfristiga skulder Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Leverantörsskulder 303 245 203 157

Upplupna löner och semesterlöner 177 171 143 142

Arbetsgivaravgifter och skatt 174 163 146 147

Upplupna pensionskostnader 120 114 118 112

Interimsskulder 168 188 119 114

Skulder till kreditinstitut 29 34 6 11

Skuld koncernkonto 0 0 2 4

Förutbetalda skatteintäkter 26 23 26 23

Övriga kortfristiga skulder 88 65 4 4

Summa kortfristiga skulder 1 085 1 003 767 714

Not 21 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,1 mkr (0,1 mkr) för upptagna lån.

Not 22 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 996 1 019 996 1 019

Nya förpliktelser under året: 

- aktualisering 0 0 0 0

- ränteuppräkning 6 11 6 11

- basbeloppsuppräkning 22 17 22 17

- övrig post -10 10 -10 10

Pensionsutbetalningar -57 -61 -57 -61

Förpliktelse minskad genom försäkring* 0 0 0 0

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

957 996 957 996

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

* Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts åren 2005-2015 via en försäkringslösning. Det totala beloppet t.o.m. 
2019 uppgår till 232 mkr (inkl. löneskatt). Överskottsmedel från försäkringar uppgår till 2,6 mkr (11,7 mkr) per 2019-12-31.

Pensionsutfästelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), 
kommunala bolag med flera* 1 1 1 1

Summa pensionsutfästelser 1 1 1 1

* Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2019 och 2018. Beräkningen görs av KPA.
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Not 22 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 280 311

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - 0 2

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 1 1 1 1

Föreningar m.m. 5 7 5 7

Summa borgensförbindelser 6 8 370 405

Övriga ansvarsförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Övrigt 1 1 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 1 0 0

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Summa 965 1 006 1 328 1 402

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som 
per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 

förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 722 mkr 
och totala tillgångar till 459 443 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 896 mkr 
(0,85 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
3 896 mkr (0,85 %).
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Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkt/Kostnad

Kommunen 20 710 160 837

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

- Uddevalla Utvecklings AB (moder) 6 900 7 200 909 467

- Uddevalla Energi AB (koncernen) 7 200 99 515 12 547

- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 0 6 776

- Uddevalla Turism AB 5 450 1 121 1 376

- Uddevalla Omnibus AB 1 450 1 548 2 106

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 82 960 57 084

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 36 311 56 453

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 8 1 940

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 8 817 4 450

Gustafsbergsstiftelsen 540 409

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 56 767 4 761

Summa 0 0 14 100 14 100 309 206 309 206

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkt/Kostnad Intäkt/Kostnad

Kommunen 3 230 079 62 485 100 760

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

- Uddevalla Utvecklings AB (moder) 24 434 379 25

- Uddevalla Energi AB (koncernen) 599 365 9 12 774 735

- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 50 535 3 765

- Uddevalla Turism AB 2 725 46

- Uddevalla Omnibus AB 55 815 84 1 266

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 602 141 4 9 297

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 582 226 31 952

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 60 470 1 237

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 247 683 4 715

Gustafsbergsstiftelsen 4 685 53

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 1

Summa 3 230 079 3 230 079 62 585 62 585 760 760
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr Kommun 

-bidrag
Resultat  

kommunbidr.Nämnd/Styrelse Kostnader Intäkter Netto

Kommunfullmäktige och revision -10,4 0,2 -10,2 -10,8 0,6

Kommunstyrelsen -388,0 151,5 -236,5 -249,5 13,0

Barn och utbildningsnämnden -1 899,1 425,1 -1 474,0 -1 489,3 15,3

Socialnämnden -1 664,4 258,8 -1 405,6 -1 430,4 24,8

Samhällsbyggnadsnämnden -823,7 705,3 -118,4 -120,1 1,7

Kultur och fritidsnämnden -164,4 24,4 -140,0 -145,8 5,8

Valnämnden -2,5 1,2 -1,3 -1,3 0,0

Summa nämnder/styrelser -4 952,5 1 566,5 -3 386,0 -3 447,2 61,2

Övriga ej fördelade poster*
Se spec nedan -922,2 789,7 -132,5 -78,1 -54,4

Eliminering internränta 28,1 0,1 28,2 33,1 -4,9

Eliminering interna intäkter/kostnader 1 441,1 -1 441,1 0,0 0,0 0,0

Summa verksamhetens nettokostnad -4 405,5 915,2 -3 490,3 -3 492,2 1,9

Skatteintäkter - 2 675,3 2 675,3 2 657,8 17,5

Generella statsbidrag och utjämning - 808,7 808,7 827,5 -18,8

Finansiella intäkter - 69,3 69,3 83,1 -13,8

Finansiella kostnader -53,4 - -53,4 -73,7 20,3

Resultat efter finansnetto -4 458,9 4 468,5 9,6 2,5 7,1

Extraordinära poster - - -

REDOVISAT RESULTAT 9,6 2,5 7,1

Driftredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till kommunbidrag. 
I nämnders/styrelsers redovisning ingår interna poster, dvs. interna debiteringar, personalomkostnadspålägg och 
kapitalkostnader. Dessutom ingår vissa finansiella poster.

Belopp i mkr 

Budget
Resultat  

mot budget* Specifikation ej fördelade poster: Kostnader Intäkter Netto

Årets pensioner -222,3 149,9 -72,4 -61,6 -10,8

Retroaktiva pensionskostnader -40,6 0,0 -40,6 0,0 -40,6

Arbetsgivaravgifter -615,0 623,8 8,7 4,0 4,7

Avtalsförsäkringar -0,8 1,0 0,2 0,0 0,2

Ökat försörjningsstöd 0,0 0,0 0,0 17,5 -17,5

Pris- och lönereserv 0,0 0,0 0,0 -1,7 1,7

Driftreserv för nytt badhus och 
utrangering för ändrad placering -39,5 0,0 -39,5 -20,0 -19,5

Upphandlingseffekter 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,8

Kostnad för nya investeringar 0,0 0,0 0,0 -16,9 16,9

Tillskott riktade statsbidrag 0,0 0,0 0,0 1,1 -1,1

Upplösning av tidigare felaktigt 
skuldbokförda flyktingbidrag 0,0 14,2 14,2 0,0 14,2

Övriga reaförluster och reavinster vid 
utrangering av anläggningstillgångar -3,2 0,5 -2,7 0,0 -2,7

Övrigt -0,8 0,3 -0,5 0,2 -0,7

Summa ej fördelade poster -922,2 789,7 -132,6 -78,2 -54,4
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgift 2019 Budget 2019

Ackumulerad 
utgift

Budgeterad 
total investering

Större ny- och ombyggnader

Källdalsskolan, nybyggnation 125,0 120,0 258,0 250,0

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 83,6 106,0 106,5 303,0

Förskola Sundstrand, nybyggnation 28,1 29,0 41,7 40,0

Förskola Kurveröd, nybyggnation 26,3 33,0 42,1 45,0

Delsumma 263,1 288,0 448,3 638,0

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Skansen, ombyggnation 3,1 17,0

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 2,1 43,5

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 8,1 31,0

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 11,3 21,0

Moduler och övriga lokallösningar 14,5 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Sundbergstorget 6,2 5,5

Centrumutveckling Kungsgatan 5,2 15,0

Centrumutveckling Kungstorget Hasselbacken 3,4 0,0

Centrumutveckling Göteborgsvägen 2,4 9,0

Cirkulationsplats Boxhultsvägen 3,9 0,0

Investeringsbudgetens avvikelse beror dels på att tidpla-
nen för följande större projekt har senarelagts; Framtidens 
bad (43 mkr), Ramnerödsskolan (22 mkr) och Brandstation 
Ljungskile (12 mkr). Utöver dessa har tidplanen för ett antal 
mindre projekt också senarelagts. Avvikelsen beror också 
på att projekt inte blivit beställda av verksamhetsansvarig 
nämnd (54 mkr). Övrig avvikelse beror till största del på 
senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplanen 2020–2029. 

Anpassningar av Rimnersvallen till SM-standard har stoppats 
vilket genererar en avvikelse på årets investeringsbudget 
med 10 mkr, samma sak gäller för projektet tillfälligt bad (14 
mkr). Bygglovet för Skansens förskola har överklagats vilket 
innebar att projektet inte kunde beställas (14 mkr). Avvikel-
sen gentemot årets budget bedöms inte påverka projektens 
totala budget.

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgift Budget Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 7 33 26

Barn och utbildningsnämnden 303 420 117

Socialnämnden 35 28 -7

Samhällsbyggnadsnämnden 138 187 49

Kultur och fritidsnämnden 54 127 73

Summa nämnder 537 795 258

Omklassificerat som kostnad utifrån ny LKBR, 
se Redovisningsprinciper sid. 35-36 -11

TOTALA INVESTERINGAR 526 795 258
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Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet 
Större pågående arbete är nya Källdalsskolan 
som väntas stå klar till höstterminen 2020. Skolan 
kommer att ha plats för sammanlagt 580 elever 
på en lokalyta av 12 000 kvm. 

Ramnerödskolan byggs om för att bli en F-9 
skola. Den nya Ramnerödsskolan beräknas stå 
klar sommaren 2022.  

Under året har flertalet investeringar färdig-
ställts som exempelvis Kungstorget etapp 2, 
gång- och cykelvägar på Edingsvägen respek-
tive Vällebergsvägen, ombyggnad av mittrefug 
med allé längs Göteborgsvägen samt kaj och 
översvämningsskydd vid Teaterplantagen. Aktivi-
tetsparken Oljeberget invigdes under sommaren. 
Lokaler som färdigställts under året är exempelvis 
moduler vid Stråkets träningsskola, moduler vid 
Norrskolan, moduler vid Linneaskolan, gruppbo-
ende Vildvinet och en ny förskola på Kurveröd.

Belopp i mkr
Gator/vägar, Centrumutveckl., Övr [...] fortsättning Utgift 2019 Budget 2019

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 3,5 0,0

Gatuombyggnader Källdalsskolan 2,6 5,0

Broar 1,1 0,0

Lekplatser, förnyelse 5,1 0,0

Översvämningsskydd, åtgärder 18,9 30,0

Kajer förstärkningsarbete Bäveån 6,0 0,0

Planerat underhåll, gator och vägar 18,7 25,0

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 2,8 35,5

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Ljungskile 2,9 14,0

Aktivitetspark Oljeberget 6,9 0,0

Framtidens bad samt tillfälligt bad 43,1 95,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 2,5 20,2

Vildvinet Gruppbostad inom LSS, nybyggnation 24,4 0,0

Planerat underhåll, fastigheter 47,5 40,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 7,2 48,5

Övriga investeringar

Konstnärlig gestaltning 1,0 0,0

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 7,5 10,0

IT-investeringar, digitalisering 5,7 6,0

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid 1,1 2,4

Övriga investeringar maskiner/inventarier 4,9 13,9

Delsumma 201,5 386,3

Omklassificerat som kostnad utifrån ny LKBR, 
se Redovisningsprinciper sid. 34-35 -11,1 -

Summa investeringsutgifter totalt 525,7 795,4

Källdalsskolan under uppbyggnad  
Foto: Maria Rasmusson
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NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Foto: Anna Kallaste Larsson, Estetiska programmet med 
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmot-
tagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige 
har sammanträtt vid nio tillfällen under året. Ung-
domsfullmäktige har inte sammanträtt under året, 
arbete pågår med att organisera Nya ungdomsfullmäk-
tige. 

Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris 
har delats ut under året. Bland annat har det genom-
förts en föreläsning som uppmärksammar att det är 
100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes.

Kommunens revisorer
Kommunens revisorskollegium har under året inten-
sivt arbetat med den grundläggande granskningen, 
samtidigt som man också upparbetat ett system med 
återkommande tematiska informationstillfällen med 
medverkande fackexpertis ifrån kommunförvalt-
ningen.

Överförmyndare
I kommunen har drygt 600 personer god man, förval-
tare eller förmyndare. Till följd av rådande personal-
situation har granskningen av 2018 års årsräkningar 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
försenats. Detta innebär att kommunens möjlighet att 
bedöma de totala kostnaderna för arvodena försvåras.

Vänortskommittén
Under året har kommittén sammanträtt 3 gånger. 

I september deltog presidiet på vänortsmöte i 
Loimaa, Finland. 

Elever och lärare från Sommarhemsskolans tog 
emot en delegation från Okazaki, Japan och reste även 
dit för ett givande utbyte. 

Inom ramen för Ung företagsamhet delade Vän-
ortskommittén ut sitt internationella pris. Detta gick 
till Julia Johansson som med sitt företag Julia Emma 
mode syr och tillverkar personliga kläder bland annat 
brudklänningar och barnkläder. Priset var en studiere-
sa till Japan med besök på bland annat Meije universi-
tetet i Tokyo och på skolor i Okazaki. 

På Föreningen Nordens 100 års jubileum på Bo-
husläns museum deltog ordförande och vänortssekre-
teraren. Ordförande deltog också på kungens besök i 
Uddevalla med anledning av 100 årsjubileet. 

Ambassadörerna från Japan och Nederländerna 
besökte och höll föredrag på Östrabogymnasiet där 
också Vänortskommittén var representerade.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kommunfullmäktige 0,0 -2,4 2,5 0,1 -0,3

Kommunens revisorer 0,0 -1,8 2,0 0,2 0,0

Överförmyndaren 0,2 -6,0 6,0 0,2 0,8

Vänortskommitén 0,0 -0,2 0,3 0,1 -0,2

Summa 0,2 -10,4 10,8 0,6 0,3
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Segelbåt morgon uddevallabron
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har förberett övertagande av ansvaret för försörjningsstödet 
som kommer att handläggas i Jobbcentrum. Syftet med förändringen är att fler 
ska kunna nå egen försörjning.

169
Mottagande  
av nyanlända 
flyktingar

718
Antal deltagare 
i kommunala 
arbetsmaknads-
åtgärder

4,5 %
Ökning, heteroge-
nitet i yrkesgrupper-
na avseende kön 

Antal tillsvidarean-
ställda i Uddevalla 
kommun

4 880

Kommunstyrelsen politisk styrning
För året uppvisas en budgetavvikelse på 2,2 mkr som 
är en följd av att de 4,5 mkr som avsatts för sats-
ningar inte tagits i anspråk. Dessutom är kostnaden 
för kollektivtrafiken lägre än den budget som avsatts 
för flexlinjen och kollektivtrafikutredningar. Det finns 
dock poster som inte har någon avsatt budget.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar en budgetav-
vikelse på 16,0 mkr, där samtliga avdelningar inom 
kommunledningskontoret bidrar till detta överskott, 
vilket bland annat är en följd av beslutade stoppåtgär-
der. Personalkostnadernas avvikelse mot budget är 
12,4 mkr, vilket är en följd av vakanta tjänster. Det har 
varit restriktivt vid nyanställningar. Intäkterna inom 
kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på 
0,8 mkr. Övriga kostnader har en budgetavvikelse på 
2,7 mkr baserat på flera olika kostnadsposter. Under 
året har det varit både restriktivitet och inköpsstopp 

för vissa typer av varor och tjänster. Förvaltnings-
ledningens budgetavvikelse uppgår till 3,9 mkr, och 
beror främst på en minskning av semesterlöneskulden. 
Ekonomiavdelningens resultat uppgår till 3,1 mkr och 
beror på vakanta tjänster och personalfrånvaro. Under 
året har det pågått ett projekt för att införa ett besluts-
stödsystem. Kommunikationsavdelningens överskott 
uppgår till 2,8 mkr och beror främst på kontaktcentrets 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och 
föräldraledigheter. Tillväxtavdelningen uppvisar en 
budgetavvikelse på 2,6 mkr. Överskottet är främst en 
följd av verksamheten yrkeshögskola där ett fram-
gångsrikt ansökningsarbete har lett till fler pågående 
klasser samtidigt och fler studerande med genomförda 
studier än förväntat.

Avdelningen för strategisk samhällsplanering 
uppvisar 1,8 mkr i budgetavvikelse. Stadsutvecklings-
projektets överskott om 3,7 mkr beror på att det under 
året har varit en successiv nedtrappning. Avdelningens 
överskott begränsas dock av att övrig verksamhet visar 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -34,7 36,9 2,2 4,5

Kommunledningskontoret 151,5 -297,6 162,1 16,0 1,6

Räddningstjänsten 0,0 -55,6 50,5 -5,2 -1,9

Summa 151,5 -388,0 249,5 13,0 4,2

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 4

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

ett underskott, vilket beror på kostnader för översikts-
planen inte haft någon avsatt budget.

Arbetsmarknadsavdelningens avvikelse mot budget 
uppgår till 0,8 mkr, varav 0,3 mkr avser servicecenter 
Fridhem till följd av högre intäkter än planerat. Det 
har även varit lägre personalkostnader då vakanser ej 
återbesatts. Dock visas en negativ ekonomisk avvi-
kelse för subventionerade anställningar. Under året har 
kommunen erhållit statliga medel från Delegationen 
mot segregation för arbete med riktade insatser i utan-
förskapsområdena. 

IT-avdelningen har ett överskott på 0,5 mkr och är 
en följd av lägre kostnader för telefonin, där upphand-
ling av leverantör för telefonin har fördröjts. Person-
avdelningen har ett resultat på 0,4 mkr. Här visar före-
tagshälsovården ett överskott i och med ett förändrat 
arbetssätt. Även de kommunövergripande utbildning-
arna visar överskott genom att vissa utbildningar hålls 
internt. Personalavdelningens överskott begränsas 
av att kostnaderna för fackliga förtroendevalda och 
friskvård är högre än budget. Avdelningen juridik och 
administration visar ett resultat på 0,2 mkr till följd av 
lägre personalkostnader genom frånvaro. 

Investeringsutgiften uppgår till 16,7 mkr att jämföra 
mot budgeten på 32,9 mkr. Avvikelsen beror främst 
på lägre utfall för brandstationerna i Ljungskile och 
Uddevalla där 24,0 mkr avsatts för året och utfallet 
blev 3,0 mkr. Vad gäller bidrag till infrastrukturella 
investeringar har det gjorts en avsättning till gång- och 
cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand.

En intensiv process kring transportinfrastruktur har 
pågått under året i Uddevalla kommun och i sam-

verkansplattformen ”Samverkan för Bohusbanan”. 
Prioriterade arbeten under året har varit- Interreg 
projektet Sverige-Norge ”Större region på riktigt” med 
fokus på transportkorridor gods och hamnar - gemen-
sam visualisering av järnvägskorridor från Kungälv 
till Strömstad.  

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar 
gemensamt med en kollektivtrafikplan för Uddevalla 
tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional 
utveckling. En kollektivtrafikplan ska därför tas fram.
Under året har ett gemensamt arbete med produk-
tionstekniska företag genomförts för att bygga upp en 
produktionsplattform och infrastruktur för 3D-printing 
i ett cirkulärt system. Arbetet med en projektansökan 
fortsätter in i 2020.

Deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder anvisas nu-
mera genom det aktörsgemensamma forumet Jobbcen-
trum i vilket ingår arbetsmarknadsåtgärder, vuxen-
utbildning, försörjningsstöd och arbetsförmedling. 
Under 2019 har drygt 700 personer varit inskrivna i 
åtgärd. Arbetet med övergripande planer Välfärd 2030 
och Integration 2030 har inletts och styrs via arbets-
marknadsutskottet. Det har under året varit mycket 
aktivitet i kris- och säkerhetsarbetet, både på grund av 
händelser och att det varit stort fokus på brottsföre-
byggande arbetet.

Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens kostnader för köp av räddnings-
tjänst visar en negativ avvikelse om 5,2 mkr och är en 
följd av högre pensionskostnader.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Omfattande arbete med effektiviseringsåtgärder, lokal- och kompetensförsörj-
ning i takt med starkt ökande volymer av barn och elever. Implementering av 
gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskola
Förskoleverksamheten uppvisar en positiv avvikelse 
mot budget. Intäkterna har varit betydligt högre än 
väntat med nya och högre statsbidrag. Nytt statsbidrag 
för språkutveckling och andra tillfälliga satsningar 
såsom ”Att bryta segregationen” har gynnat verksam-
heten.

Kommunens satsning 2019 på mindre barngrup-
per har slagit väl ut, framför allt för de små enheterna 
som tilldelats extra medel och därmed kunnat ha en 
likvärdig organisation. Innevarande läsår har många 
enheter erhållit statsbidrag för mindre barngrupper. 
Rekryteringsproblem och svårigheter att få vikarier 
har försvårat arbetet. Den senaste officiella statistiken 
visar att Uddevalla kommun på totalen har färre barn 
per grupp än riksgenomsnittet.

Ekonomiska restriktioner medför att enheterna 
minskat sina utgifter för personal, material och kom-
petensutveckling. Det har varit färre barn i både kom-
munal och fristående pedagogisk omsorg än budgete-

rat, vilket bland annat beror på minskad efterfrågan. 
Två förskolebussar startade i januari på Hovhult och 

Hälle förskolor, vilket har varit pedagogiskt positivt 
och ökat antal platser. 

Resultatet av årets undersökningar av barns trygghet 
visar på ett gott resultat. Verksamheten har haft fokus 
på likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskrimine-
ring samt språkutvecklande arbetssätt. Ett strategiskt, 
likvärdigt och välgrundat arbete med språkutveckling 
i förskola är en god förutsättning för barnens framtida 
skolframgång. 

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott, 
vilket helt och hållet finns inom den centrala verksam-
heten. De tre största posterna är (mkr):

• Ej budgeterad intäkt fristående fritids 2,1
• Färre barn på fristående fritidsverksamhet 1,7
• Inkomstkontroll föräldraintäkter 0,9

1 686
Antal barn i  
kommunal förskola

1 289
Antal barn i  
fristående förskola

150
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg

Antal barn i  
Fritidshem

2 895
Antal elever i  
förskoleklass

709
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5 344
Antal elever i kom-
munal grundskola

738
Antal elever i  
fristående  
grundskola

144
Antal elever  
i särskola

3 204
Antal elever i kom-
munal  
gymnasieskola

Antal elever i  
fristående  
gymnasieskola

153

Den kommunala verksamheten visar i stort sett nollre-
sultat.  Elevhälsan bidrar med 0,9 mkr och studie- och 
yrkesvägledning med 0,2 mkr. Grundskolor och admi-
nistration visar ett negativt resultat på -1,0 mkr.

Ett omfattande arbete med effektiviseringar 2019-
2022 pågår inom grundskolan och ekonomiska åt-
stramningar har gällt i verksamheten under hela 2019.

Många nya statsbidrag har sökts och beviljats under 
året. Äsperödskolan har fått 0,9 mkr för att starta en 
mindre grupp för barn med större behov. Statsbidraget 
Likvärdig skola har under året bl.a. förstärkt områden 
som elevhälsa, integration och barn i behov av särskilt 
stöd.

Måluppfyllnaden av det genomsnittliga meritvärdet 
och andel elever med behörighet till gymnasieskolan 
visar dock ingen utväxling av de statliga och kom-
munala satsningarna som gjorts på grundskolan de 
senaste åren för att förbättra kunskapsresultaten och 
öka likvärdigheten. Matematik och svenska som andra 
språk är fortsatt två viktiga problemområden att ta 
itu med, liksom likvärdigheten mellan huvudman-
nens skolor. De frågor vi behöver ställa oss är: gör vi 
rätt saker? Arbetar vi på rätt sätt? Det är detta som ett 
välfungerande kvalitetsarbete bör kunna bidra till att 
besvara.

Särskola
Särskolan visar ett negativt resultat för året inom alla 
åldersgrupper. Antalet elever fortsätter att vara högt 
och då många av eleverna har resurskrävande behov 
ger det höga kostnader för personal och skolskjut-
sar. Andelen elever som har behov av omsorg efter 
skoldagen i form av särfritids eller insatser enligt LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade) har ökat de senaste åren och kräver allt mer 
personalresurser. Särskolan har under året fått färre 
elever från andra kommuner vilket medfört lägre 
intäkter samtidigt som köp av platser har ökat både 
vad avser undervisning och extra stödinsatser. Både 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har kommande 
elevökningar kommande år. Grundsärskolan är en 
verksamhet uppdelad på fyra olika geografiska platser 
och enheter. Detta har, tillsammans med rekryterings-
problematik, försvårat det ekonomiska och verksam-
hetsmässiga uppdraget.  

Det är angeläget att utveckla arbetet med den sam-
mantagna uppföljningen av kunskapsresultat inom 
särskolan i stort, som grund för utveckling av elever-

nas lärande. Huvudmannen saknar idag en nulägesbild 
av elevernas kunskapsutveckling.

Gymnasieskola
Resultat för året slutade på -3,5 mkr. Riktat statsbidrag 
till Individuella programmet har bidragit till resulta-
tet. Verksamheten har lönekostnader som inte ligger i 
balans med ramarna. Under året har en personalminsk-
ning skett med ca 14 årsarbetare. Arbete pågår löpande 
med att ställa om verksamheten till de nya ekonomiska 
förutsättningarna och utifrån det faktiska elevantalet 
i förhållande till budget. Interkommunala intäkter har 
ett kraftigt underskott på grund av ca 60 elever färre 
under året. Andelen elever från annan kommun uppgår  
till 42 %. Verksamheten har under det gångna året 
arbetat aktivt med att hålla nere kostnader för övriga 
driftskostnader.

Elever som fått en gymnasieexamen inom fyra år 
har sjunkit med drygt två procentenheter sedan före-
gående år, men ur ett flerårsperspektiv ligger resultatet 
på en relativt konstant nivå. Cirka en fjärdedel av 
eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning inom 
Uddevalla gymnasieskola når inte gymnasieexamen 
inom fyra år.  Även den genomsnittliga betygspoängen 
är i nivå med tidigare år med fortsatta avvikelser jäm-
fört med riket på de högskoleförberedande program-
men, särskilt bland flickorna. 

För att nå ökad måluppfyllelse av mått i styrkor-
tet visar problem- och orsaksanalysen att mer fokus 
behöver läggas på genomsnittlig betygspoäng. Detta 
görs bland annat genom ledarskap i klassrummet samt 
trygghet och studiero i och utanför klassrummet. 

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar en positiv avvikelse mot 
budget. Orsak till överskottet kan hänföras till årets 
ekonomiska restriktioner, lagda effektiviseringsupp-
drag samt förändrade regler kring redovisning.

Behovet av utbildad arbetskraft är stor och företag 
och offentlig sektor kan inte expandera i den omfatt-
ning de har möjlighet till. Av den anledningen har vux-
enutbildningen satsat på yrkesutbildningar i kombina-
tion med utbildning i svenska språket. Branscherna har 
kontaktat vuxenutbildningen inom flera olika områden 
för att säkerställa sitt arbetskraftsbehov. Budgeten rik-
tas mot yrkesutbildningar och rättighetsutbildningar.

Vuxenutbildningens egen undersökning visar att 78 
% är i arbete eller vidare studier fyra månader efter 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Förskola 79,5 455,3 388,7 12,9 4,5

Grundskola/fritidshem 92,4 812,9 724,0 3,4 -11,1

Särskola 11,5 80,2 64,5 -4,2 2,3

Gymnasieskola 195,7 399,4 200,1 -3,5 0,4

Vuxenutbildning 45,2 105,3 66,5 6,4 0,1

Gemensam verksamhet 0,8 45,9 45,4 0,3 0,7

Summa 425,1 1899,1 1489,3 15,3 -3,1

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

avslutade studier på vuxenutbildningen. Av de perso-
nerna är 70 % i arbete. De som varken är i arbete eller 
studier är till exempel föräldralediga eller sjukskrivna. 

Gemensam verksamhet
Uppföljningen av kommunfullmäktiges och nämndens 
mått visar en negativ utveckling vad gäller kunskaps-
resultaten. Elevernas trygghet och studiero har inte 
mätts under året. Lärarbehörigheten är på totalen 
kvar på en relativt god nivå och realiseringsgraden av 
investeringsplanen har ökat, även om utmaningarna är 
fortsatt stora. 

Utifrån ett helhetsperspektiv visar resultaten att 
andel elever som inte lyckas ökar mellan skolfor-
merna. 2019 var det knappt 19 % av eleverna i åk 9 
som inte nådde behörighet till gymnasieskolan. Och 
samma år var det 26 % av eleverna som påbörjade 
sin gymnasieutbildning för fyra år sedan som inte 
hade nått en gymnasieexamen vid läsårets slut. Detta 
innebär stora utmaningar för Uddevallas vuxenutbild-
ning. Resultatet är dock inget unikt för Uddevalla. Vi 
ligger runt rikssnitt vad gäller gymnasiebehörighet och 
över rikssnitt vad gäller gymnasieexamen. Uddevalla 
skiljer sig däremot jämfört med riket vad gäller det 
genomsnittliga meritvärdet och betygspoänget där vi 
har ett lägre resultat. Det gäller såväl grundskola som 
gymnasieskola. 

Att förvaltningen på huvudmannanivå tidigare inte 
tagit ett samlat grepp kring kunskapsutvecklingen 
och resultatet av arbetet med trygghet och studiero i 
kommunens skolor genom kontinuerlig uppföljning, 
orsaksanalys och åtgärder bedöms ha påverkat mått-
resultaten negativt. Förvaltningen med dess verksam-
hetsområden har arbetat i stuprör och inte som ett 
samverkande team och har saknat vana att arbeta med 
analys och förbättring utifrån ett helhetsperspektiv. 

Förutsättningarna i ledningsstrukturen, framför allt 
i grundskolan bedöms vara ytterligare en faktor som 
försvårat uppföljning och analys av skolornas samlade 
resultat och en mer aktiv strategisk styrning och led-
ning av verksamheten mot målen.  

Den tröghet som funnits i lokalprocessen är ännu 
en faktor som påverkat resultaten. Dels har situationen 
medförd ett fokus på lokaler på bekostnad av huvud-
uppdraget, dvs måluppfyllelse och elevernas resultat. 
Dels har kapacitetsbristen i kommunens förskolor 
och skolor påverkat arbetsmiljön för barn, elever och 
medarbetare negativt och försvårat arbetet mot höjda 
kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero.  

Förvaltningen ser också viktiga orsaker på struk-
turnivå i Uddevalla kommun som helhet. Det är stora 
skillnader i kunskapsresultat mellan huvudmannens 
skolor. Likvärdigheten brister. Förvaltningens anta-
gande att segregationen i stort och skolsegregationen 
specifikt kan vara möjliga orsaker till att resultaten ser 
ut som de gör.  
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 17,2 mkr.

Det är inom sektionen barn och unga som den 
största avvikelsen mot budget finns med 13,5 mkr i 
underskott. Avvikelsen gäller framför allt för köp av 
institutionsvård med 8,8 mkr i underskott samt famil-
jehemsvård 10,0 mkr i underskott. Inom sektionen 
redovisas även ett överskott mot budget för verksam-
heten för ensamkommande barn med 3,9 mkr.

Även verksamheten för försörjningsstöd visar en 
stor avvikelse mot budget varav hela sektionen har ett 
underskott med 7,1 mkr. Avvikelsen avser framförallt 
personalkostnader där planerade effekter av roboti-
sering och automatisering uteblivit och en ökande 
ärendemängd krävt personalresurser för handläggning. 
Centralt inom avdelningen redovisas ett överskott med 
6,3 mkr mot budget till följd av intäkter från särskilt 

SOCIALNÄMNDEN
Under 2019 har flera nya verksamheter startat; Brattgatans gruppboende, Norr-
tulls äldreboende, Lilla Norrgatans gruppboende samt Lilla Norrgatans service-
boende.

1 399
Antal hushåll med 
försörjningsstöd 
under året

2 954
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

526
Antal personer med 
beslut om LSS-insats

79
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB

Platser i särskilda 
boenden inkl. 
korttids ooh rehabi-
literingsplatser

665

riktade statsbidrag och bland annat återhållsamhet 
med fortbildnings- och utvecklingsinsatser. Nettokost-
naden för ekonomiskt bistånd är 65,8 mkr, en ökning 
med 13,0 mkr eller 25 procent jämfört med förra året. 
Kommunstyrelsen har gått in och täckt med ytterligare 
17,5 mkr i kommunbidrag utöver de tidigare budgete-
rade 48,0 mkr.

Kostnaden för externa placeringar inom missbruks-
vården har fortsatt att öka och avvikelsen mot budget 
är 4,0 mkr. Övriga kostnader inom missbruk visar ett 
sammantaget överskott med 1,2 mkr som till största 
delen beror på personalvakanser.

Vingens skyddade boende har tillgodosett beho-
vet av skyddat boende och endast 35 dygn har köpts 
externt. Ekonomiskt sett visar området boende för 
verksamheten våld i nära relation ett underskott med 
0,4 mkr. 
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Inkluderat i resultatet är ersättning med statliga 
bidrag från DELMOS (delegationen mot segregation) 
med 1,8 mkr, bidrag från Socialstyrelsen till förstärkt 
bemanning inom sociala barnavården med 1,2 mkr 
och återstående schablonbidrag från tidigare års stats-
bidrag för etablering med 2,6 mkr.

Insatser enligt LSS/SFB
Inom insatser enligt LSS/SFB redovisas ett överskott 
med 11,1 mkr.

Köp av plats enligt LSS för vuxna visar ett under-
skott med 7,4 mkr då behoven inte har kunnat verk-
ställas inom kommunen, något försämrat i jämförelse 
med förra årets resultat. Ett förändringsarbete har 
inletts för att på sikt minska köp av externa platser, 
men det har inte gett någon effekt på årets resultat.

Avseende köp av plats för barn och unga inom LSS 
så har kostnaderna fortsatt att minska i jämförelse med 
tidigare år och det innebär ett överskott med 2,1 mkr. 

Inom kommunens boenden enligt LSS för vuxna så 
har ett stort arbete skett kring att införa nya scheman 
med minskad bemanning från 1:a april. Detta för att 
inom befintlig budgetram kunna hantera årets volym-
ökningar och behov av att öppna nya platser. Det nya 
boendet på Brattgatan öppnades i början av året och 
Lilla Norrgatan (Sundberg), som innehåller både servi-
ceboende och gruppboende, öppnade i september. 

Personlig assistans har ett överskott med 0,1 mkr. 
Verksamheten är indelad i flera delar som visar olika 
resultat.

Korttidsverksamhet har totalt ett överskott med 
0,5 mkr i jämförelse med föregående år i och med en 
intern omfördelning av budget från ledsagning, för att 

täcka upp utökat behov av korttidsverksamheten. Det 
beror även på minskning av köpta externa placeringar 
samt utflyttad verksamhet under sommaren och att 
strukturen kring verkställighet har förändrats för att 
säkra kvalitet för brukare.

Avseende daglig verksamhet i kommunens regi 
prognostiseras ett överskott med 2,7 mkr, vilket delvis 
beror på ett påbörjat effektiviseringsarbete inom verk-
samheten som kommer att fortsätta under kommande 
år. Köp av externa platser inom daglig verksamhet 
visar istället ett underskott med 0,4 mkr. Verksamhe-
ten som påbörjade sin uppstart i slutet av 2018 har gett 
helårseffekt under året.

Medel har avsatts i årets budget för planerade men 
ej igångsatta nya verksamheter, vilket påverkar resul-
tatet positivt.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta blev det 
ett överskott med 21,0 mkr.

Hemtjänsten har tillförts budgetmedel med 12,1 
mkr och vid årsskiftet var alla hemtjänstärenden om-
prövade utifrån den nya hemtjänstmodellen. Antalet 
hemtjänsttimmar har minskat med 7 procent mellan 
åren, från 511 127 timmar föregående år till 499 895 
timmar i år. Antal personer med hemtjänstinsatser har 
minskat marginellt.

Inom biståndsavdelningen visar resultatet för 
hemtjänst ett underskott med 4,2 mkr, motsvarande 
underskott för 2018 var 24,7 mkr. 

Den kommunala hemtjänsten har ett resultat med 
4,8 mkr i underskott, att jämföra med 2018 års resultat 
som var 7,9 mkr i underskott. Den nya hemtjänstmo-

Händer  
Foto: Maria Rasmusson
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dellen innebär ett nytt sätt att planera för cheferna och 
det har funnits svårigheter att anpassa personalstyrkan 
till den nya schablontiden. 

Inom hälso- och sjukvård är det ett underskott med 
2,7 mkr. Avdelningen har fått tillskott i budgetram 
med 3,0 mkr efter förändringen av den nya hemtjänst-
modellen som innebar en högre timersättning. Un-
derskottet beror bl.a. på att det har skett volymökning 
av sjukvårdsuppdrag, det ökade timpriset, centrala 
biladministrationen och större behov av bemannings-
sjuksköterskor.

Vård- och omsorgsboendena inklusive öppen dag-
verksamhet har ett överskott med 14,2 mkr. En stor 
del av överskottet inom verksamheten kan förklaras av 
senarelagd öppning av ett antal platser på bland annat 
vård- och omsorgsboendet Norrtull. Nya vård- och 
omsorgsboendet Norrtull öppnade för inflyttning i 
september med 10 av 30 platser. Öppnandet av Norr-
tull finansieras av den omstrukturering som har gjorts 
av Hovhults vård- och omsorgsboende inom befintlig 
budgetram men med ett tillskott för att klara de nya 
dyrare hyreskostnaderna. 

Hovhults vård- och omsorgsboende är från 1 maj 
omvandlat till trygghetsboende plus och har inneburit 
extra omstruktureringskostnader både för kommunens 
hemtjänstgrupper och även avseende den delegerade 
hemsjukvården. 

Förbättringsarbete har skett inom socialpsykiatrins 
verksamheter och placeringarna inom socialpsykiatrin 
har minskat. Boende inom socialpsykiatrin redovisar 
ett överskott med 3,6 mkr. 

Under våren/sommaren var antalet betaldagar för 
utskrivningsklara från sjukhuset lågt för att stiga under 
oktober/november. Kortfattat beror höstens ökade 
antal dagar på unika behovssituationer för enskilda 
personer. Det blev 30 dagar inom somatik och demens 
och inom psykiatri med särskild restriktion, 72 dagar. 
Kostnaden är ändå i balans med budget under 2019.

Omsorgsavgifterna från brukare visar överskott med 
2,6 mkr. Under 2018 gjordes en översyn av avgifterna 
vilket 2019 har medfört ökade intäkter till socialtjäns-
ten.

Bemanningsenheten har ett överskott med 1,1 mkr 
på grund av engångsintäkter vid årets början i sam-
band med ändring i debiteringsprocessen samt vakanta 
tjänster inom bemanningspoolen och intäkter från 
ICare4 Fyrbodals projekt.

Inkluderat i resultatet är ersättning med statligt 
bidrag till förstärkning av äldreomsorgen med 3,1 mkr 
och PRIO-medel för psykisk ohälsa med 2,3 mkr.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 10,0 mkr. Det beror på en minskad semester-
löneskuld som innebär ett överskott med 5,2 mkr i 
jämförelse med budget. Förvaltningens avsatta medel 
för utbildning har inte fördelats ut under året i och 
med kommunens direktiv om återhållsamhet. Arbets-
kläder visar ett överskott med 1,1 mkr till följd av att 
all personal inte hämtat ut alla uppsättningar samt att 
fast personal har senarelagt utbytet av arbetskläder till 
kommande år.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Individ- och familjeomsorg  49,7  -302,6  -235,7  -17,2 -29,4

Insatser enligt LSS/SFB  91,4  -428  -347,7  11,1 4,8

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta  116,9  -883,5  -787,5  20,9 1,6

Gemensam verksamhet  0,8  -50,3  -59,5  10,0 0,4

Summa  258,8  -1 664,4  -1 430,4  24,8 -22,6

🙂 Resultatet når målsättningen 0

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 3

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – socialnämnden
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Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
knappt 1,5 mkr. Underskottet beror på att vissa verk-
samhets- och personalkostnader är högre än budge-
terat. De ökade verksamhetskostnaderna beror bland 
annat på vakans inom GIS-gruppen som under större 
delen av året ersattes med inhyrda GIS konsulter. En 
annan viktig orsak är att kostnaderna för utredningar i 
detaljplanearbetet varit högre än normalt. Detta beror 
på att antalet pågående planuppdrag är fler än tidigare 
år, samtidigt som få planer har slutförts. De ökade 
personalkostnaderna kan härledas till avvecklingen av 
stadutvecklingsprojektet på kommunledningskontoret 
vilket innebar att utlånad personal återgick till plane-
ringsavdelningen. På inkomstsidan är det en vikande 
trend när det gäller försäljningsintäkter från berg, 
vilket beror på att Frölandstäkten ska avvecklas. I 
övrigt har intäkterna generellt ökat för arrenden, tomt-
rätter och planarbete. En översyn pågår av taxor och 

 

1 866
Antal miljö -
ärenden

0
Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

650
Nybyggd gång- 
och cykelbana (m)

523
Antal bygglovs-
ärenden

Antal förhands-
besked

86

avgifter. Målsättningen är att få en bättre och rättvisare 
kostnadstäckning för utfört arbete. Det är en av förut-
sättningarna för att kunna rekrytera en planarkitekt för 
att möta kommande behov.

Under året har avdelningen utvecklat projektmodel-
len genom att etablera intern E-tjänst för beställning 
av förstudier för investeringsprojekt. Under 2019 har 
ett tjugotal beställningar inkommit och hanterats i 
samverkan med beställande förvaltning. Planeringsav-
delningen arbetar med totalt ca 40 aktiva detaljplaner 
och flera större planarbeten är i sitt slutskede, bland 
annat ny brandstation och Skarsjövallen. Projektet 
kajpromenad med översvämningsskydd har fortsatt 
utreda lämpliga lösningar och utredningsfasen är nu 
inne i sitt slutskede. Projektet har också genomfört 
akuta skredsäkringar på ångbåtskajen. På området 
Badö/Bäve har det genomförts undersökningar för 
skredsäkring och för marksanering. Området har 
undermålig stabilitet och arbetet har varit prioriterat 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Under året har förvaltningen tagit viktiga steg mot en digital Samhällsbyggnads-
förvaltning, till exempel genom förstudie kring digitalisering och automatisering, 
digitala detaljplaner och drönarkartering. 
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under 2019. På Fröland pågår exploateringsprojekt 
för att färdigställa det kommande industriområdet. Ett 
lyckat exploateringsprojekt som nu börjar bebyggas 
är Sundsstrand etapp 2. Alla gällande detaljplaner är 
nu scannade och finns tillgängliga för allmänheten på 
Uddevallas kommunkarta. Digitalisering av detaljpla-
ner har påbörjats och under 2019 har ett tiotal detalj-
planer blivit digitala. 

Myndighetsutövning
Myndighetsavdelningen redovisar en mindre negativ 
avvikelse på -0,3 mkr. Intäkterna är cirka 1 mkr lägre 
än budgeterat för miljöverksamheten, framförallt inom 
enskilda avlopp. Det har inkommit färre ansökningar 
om enskilda avlopp under 2019, vilket kan bero på att 
en ny strategi utifrån uppdrag från kommunfullmäk-
tige håller på att arbetas fram. Bidrag för bostadsan-
passning har ökat 2019 jämför med tidigare år och 
följer nu i stort tilldelad budget. Lönekostnaderna är 
cirka 1,5 mkr lägre än budgeterat till följd av vakanser 
inom framförallt bygglov. För att hålla verksamhe-
ten rullande har konsulter använts till en kostnad av 
ca 0,5 mkr som inte varit budgeterat. Under året har 
uppdragen för uppdragsverksamheten inom lantmäteri 
minskat och antalet bygglovsansökningar har blivit 
något färre. Ärendehanteringen inom myndighets-
avdelningen är nu helt digital. Veckoavstämning och 
kollegiegranskning sker för ökad samsyn i handlägg-
ningen samt bättre förståelse för kollegors verksam-
hetsområden. För att uppnå ett ökat förtroende från 
kommunens invånare och företagare har avdelningen 
under året jobbat med att få en ökad förståelse för och 
från kunder med hjälp av exempelvis rådgivning, mer 
information både i tidigt skede och löpande under 
handläggningen. Samarbetet med både Kontaktcenter 
och kommunens företagslotsar har utvecklats. Ytter-
ligare ett led i verksamhetens strävan att ständigt ut-
vecklas och gå i takt med samhället är implementering 
av system för kundutvärdering av handläggningen. 
Under året har samtliga miljöinspektörer utbildats i 
kommunikation och bemötande via Miljösamver-
kan. Nämndens mått ”gott bemötande i kontakt med 
myndighetsavdelningen” mäts för första gången 2019. 
Mätningarna visar när det gäller bygglov att 87 % av 
422 svarande att de upplever bemötandet mycket bra 
eller bra. Motsvarande siffra när det gäller avlopp är 
77 % av 49 svarande. Män är något nöjdare än kvinnor 
inom både bygglov och avlopp. Av de svarande är 102 
personer kvinnor och 368 personer män. 
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Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott på ca 
-3,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden har under året 
kompenserats med 3,0 mkr till följd av budgetföränd-
ringar utifrån komponentredovisning men resterande 
-1,1 mkr belastar fastighetsverksamheten. Enheten 
gata och park redovisar ett underskott på ca -3,7 mkr 
framförallt till följd av att projektet kring ombygg-
nad av mittrefug och allé på Göteborgsvägen belastat 
resultatet, nedtagning av träd till följd av almsjuka och 
ökade personalkostnader för klottersanering. Högre 
intäkter än budget för bland annat parkeringsverksam-
heten förbättrar resultatet för avdelningen. Under 2019 
har avdelningen haft stort fokus på genomförande av 
kommunens investeringsplan. Utbildning inom pro-
jektledning enligt projektmodellen har genomförts för 
samtliga projektledare på avdelningen samt utbildning 
för projektägare där även övriga förvaltningar bjöds 
in att delta. Avdelningen har färdigställt bland annat 
följande byggprojekt:
• Moduler vid Stråkets träningsskola, Norrskolan 

och Linneaskolan
• Nybyggnation av gruppboende Vildvinet och 

Kurveröds förskola
• Gång- och cykelvägar på Edingsvägen respektive 

Vällebergsvägen
• Ombyggnad av Kungstorget etapp 2
• Ombyggnad av kaj och översvämningsskydd 

Teaterplantaget
• Ombyggnad av mittrefug med allé längs Göte-

borgsvägen.

Service
Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 1,3 
mkr. Måltidsverksamheten redovisar ett överskott 
på 0,65 mkr. Sektionen har under hela året, parallellt 
med dialog i kommundirektörens ledningsgrupp kring 
intäkter, arbetat med flertalet åtgärder för att minska 
kostnaderna. Exempel på åtgärder som vidtagits är att 
APT förläggs på arbetstid, restriktiv ersättarplanering 
vid frånvaro och översyn av matsvinn för att minska 
kostnader för livsmedel. Enligt beslut i kommundi-
rektörens ledningsgrupp 2019-06-18 har verksam-
heten kompenserats för ökade kostnader till följd av 
indexuppräkningar och ökat elevantal motsvarande 2,8 
mkr. Stadshuskällaren redovisar ett underskott trots 
prisökning under året, ytterligare prisökning kommer 
att genomföras i början av 2020.  
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Tillgång till nya moderna maskiner inom lokalvår-
den bidrar till bra arbetsmiljö och att sektionen uppfat-
tas som en attraktiv arbetsgivare samt att underhåll 
av ytskikten blir bättre. Extrauppdragen ligger enligt 
budget. Lönekostnaderna ligger lägre bland annat på 
grund av att vissa tjänster ej återbesatts och samord-
narnas effektiva vikarieplanering. Lokalvårdsverksam-
heten redovisar ett överskott på ca 1,7 mkr.  

Facilitet och fordon redovisar på helåret ett un-
derskott på ca 1 mkr. Underskottet beror bland annat 
på att serviceavgiften inte motsvarar kostnaderna. 
Exempelvis på grund av kostnader för fordonsskatt 
som belastar enheten. Reparationer av mindre skador 
som verksamheten gör själva kompenseras inte heller 
vilket innebär ökade kostnader för verksamheten men 
minskade kostnader för kommunens som helhet. 

Gemensam verksamhet
Den gemensamma verksamheten redovisar på helåret 
ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet beror framförallt 
på exploateringsintäkter motsvarande 9 mkr. Nämn-
dens verksamhet är enligt budget efter att kompensa-
tion för ökade arvodeskostnader tillförts verksamhe-
ten. Nämndens ledamöter och ersättare är enligt Nöjd 
Nämnd Index nöjda med hur nämndens sammanträden 
planeras och genomförs. Förändring av semesterlöne-
skulden innebär ett överskott på ca 0,5 mkr. Skredsäk-
ring i Ljungskile har under året kostat ca 3 mkr vilket 
inte finns budget för utan har finansierats av exploa-
teringsintäkter. I slutet av året nåddes en överens-

kommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och 
förvaltningschef som resulterade i att förvaltningschef 
avslutade sin anställning under december. Överens-
kommelsen innebär en negativ avvikelse på ca 2 mkr. 

Avdelning verksamhetsstöd redovisar ett underskott 
på ca 0,5 mkr. Avdelningen har under året beman-
nat upp med 1,5 tjänst inom projektadministrationen, 
framförallt avseende investeringsprojekt. Dessa funk-
tioner har inte kunnat skriva tid i den utsträckning som 
planerades för i budgeten varför kostnaden belastar 
utfallet. Under året gjordes en organisationsförändring 
på avdelningen som nu har delats upp i två enheter. 
Kostnad för en enhetschef belastar resultatet med 
halvårseffekt. Under året har en tjänst som ekonomi-
administratör vakanshållits vilket påverkar resultatet 
positivt. 

Under året har det varit stort fokus på digitalisering 
och automatisering för en effektiv Samhällsbygg-
nadsförvaltning som går i takt med samhället. För-
valtningen har fortsatt den hälsofrämjande satsning 
som möjliggör ledarledd träning en gång i veckan 
på arbetstid. Andelen rehabiliteringsåtgärder genom 
företagshälsovården har under året minskat i relation 
till andelen förebyggande och främjande insatser. Eko-
nomiska månadsuppföljningar har införts vilket ökat 
kompetensen inom chefsledet och förbättrat kvaliteten 
på den ekonomiska uppföljningen. 55 % av förvalt-
ningens anställda, enligt psykosocial arbetsmiljöenkät 
anger att de helt anser sig kunna utvecklas yrkesmäs-
sigt och personligt i sitt arbete. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Planeringsverksamhet 26,6 38,4 10,3 -1,5 0,4

Myndighetsutövning 32,3 51,2 18,6 -0,3 3,9

Teknisk verksamhet 409,2 492,7 80,4 -3,1 1,4

Service 188,4 189,2 2,1 1,3 -4,0

Gemensam verksamhet 48,8 52,2 8,7 5,3 -0,5

Summa 705,3 823,7 120,1 1,7 1,2

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 0

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 3

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur
Kulturavdelningens resultat visar ett överskott på 1,0 
mkr. Det beror i huvudsak på svårigheten att rekrytera 
lärare till Kulturskolan, det gäller även tjänster som 
godkänts för tillsättning. Kulturskolan har samma 
rekryteringssvårigheter som skolan i hela landet lider 
av. Kulturskolan har dessutom haft flera långtids-
sjukskrivningar som påverkar resultatet. Konsekven-
sen blir bland annat längre kö till verksamheten. En 
utredning kring uppdraget att flytta Kulturskolan till 
Sinclair har genomförts och visat att musikverksamhe-
ten inte kan samlokaliseras med estetiska programmet.

En behovsanalys av lokalbehovet för det fria kultur-
livet har presenterats och beslut om förstudie fattats. 
Kulturskolan har bedrivit lovverksamhet och kortare 
kurser i olika bostadsområden. Fler giraffarrangemang 
än 2018 har stöttats. De större publika arrangemangen 
har varit väldigt uppskattade av medborgarna, såsom 
Parksommar och Gömda glömda gårdar.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Besparingar och omorganisation har präglat verksamhetsåret. Lovaktiviteter och 
aktivitetsparken har lockat många barn och unga. Välbesökta arrangemang 
ger ett levande centrum.

247 566
Antal besökare  
Bohusläns museum

348 996
Antal lån på biblio-
teken (fysiska och 
digitala)

1 293
Antal elevplatser 
Kulturskolan

Antal besök 
Walkesborgsbadet

79 469
Antal besök  
Emaus lantgård

36 533

Det nya arbetssättet med 1%-regeln för konstnärlig 
gestaltning har genererat fler objekt och platser med 
konstnärlig utsmyckning.

Bibliotek
Biblioteken gör ett överskott med 0,2 mkr vilket kan 
förklaras med införda sparkrav, bl. a inköpsstopp.

Biblioteken har haft sommaraktiviteter för barn och 
ungdomar på Landbadet och på samtliga bibliotek. 
Dalabergs bibliotek har genom externa medel fått 
personalförstärkning, vilket gav mer tid att ta hand 
om och möta de barn och ungdomar som besökte 
biblioteket, vilket i sin tur ledde till ett lugnare och 
tryggare år, jämfört med 2018. Dalabergs bibliotek har 
renoverats under året för att bli en mer attraktiv plats 
för besökare.

Biblioteken har deltagit i en kommungemensam 
förstudie för att undersöka möjligheterna för ett 
gemensamt bibliotekssystem och webb för Fyrstad. 
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 2019 i siffror

Aktivitetspark Oljeberget  
Foto: Maria Rasmusson



Behovsanalys för Nytt Stadsbibliotek har påbörjats. 
Glädjande så har både antal besök och antal utlån ökat 
på biblioteken under 2019. Troligen beroende på en 
mängd verksamhetsutvecklande insatser.

Unga
Unga redovisar ett överskott med 1,3 mkr som beror 
på ej, eller endast delvis, tillsatta vakanser i och med 
omorganisation och besparingsåtgärder. Det finns ock-
så uppdrag inom sektionen som inte kunnat genom-
föras enligt plan på grund av att det saknats förutsätt-
ningar för verksamhet, däribland personella resurser. 
Detta gäller exempelvis Cumuluskraft, Gränsgångare 
och samordning av Ungdomsfullmäktige. Statliga stöd 
och projektmedel såsom Lovstöd och Delmos påver-
kar också ordinarie budget och minska kostnader för 
aktiviteter.

Ett mobilt fritidsledarteam med en mer uppsökande 
roll har etablerats under 2019 vilket har blivit mycket 
uppskattat som komplement till fritidsgårdarna och 
bidrar stort till nämndens målsättningar med fokus-
barn och unga.

Öppen fritidsgårdsverksamhet och Emaus/projekt 
har under 2019 genomfört interna omorganisationer. 
Resultatet genererade flera personalomflyttningar vil-
ket påverkar balansen i budgetposterna mellan dessa 
båda verksamheter.

På Emaus Lantgård har det genomförts åtgärder 
för bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet för besökare och 
deltagare samt förbättrad djurhälsa.

Fritidsbanken har nu fått kommunal huvudman 
med verkstads-och återbruksverksamhet och nya 
tillgängliga lokaler på Skogslyckans centrum. Åtgär-

der för bättre arbetsmiljö och ökad service för kund 
har påbörjats 2019 och fortsätter 2020 med förväntade 
effekter något försenade på grund av Arbetsförmed-
lingens omorganisation.

Fritid
Fritid redovisar ett litet underskott med 0,1 mkr. 
Överskott mot budget visar sig framförallt inom perso-
nalkostnader på grund av effektiviseringar, sjukskriv-
ningar och vakanser. Underskott mot budget beror till 
största delen på minskade intäkter och ökade driftkost-
nader, framförallt för Walkesborgsbadet. Åtgärder som 
medfört ökade kostnader har även varit nödvändiga 
vid anläggningarna inom Rimnersområdet. Kallbadhu-
set i Ljungskile har renoverats efter brand och bidrar 
till underskottet.

I juni 2019 invigdes Aktivitetsparken på Oljeberget. 
Den är mycket uppskattad och inkluderar många olika 
sorters aktiviteter som riktar sig till många barn och 
unga ur ett jämlikt och jämställt perspektiv.

Det har varit betydligt färre besökare på Walkes-
borgsbadet under 2019 än förväntat vilket medför ett 
underskott i intäkter. Det kan bland annat bero på den 
osäkra situationen kring badhuset och på markarbeten 
som försvårat tillgängligheten till och från anlägg-
ningen. Det har genomförts satsningar i arbetsmiljön 
och Walkesborgsbadet har nu en robust personalstyrka 
med fler tillsvidareanställda och färre vikarier. Det 
har också skett vissa förbättringar för besökare genom 
exempelvis inköp av nya hårfönar, gymmaskiner och 
rutschbana till babysimmet.

Även bowlinghallen hade något lägre antal besök 
än förväntat under 2019 som bland annat beror på att 

Personal utanför Fritidsbankens nya lokaler på Skogslyckans centrum   
Foto: Maria Rasmusson
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det inte var några bokningar från kommunala sko-
lor. Lägre antal besök innebär minskade intäkter för 
bowlingspel men också minskade intäkter i cafeterian. 
Anläggningen har dock minskade energikostnader 
i och med investeringen i den nya energieffektiva 
maskinparken.

På Rimnersområdet har flera åtgärder genomförts 
under 2019. Bland annat är kastplanen fullt återställd 
med spjutansatts, belysningsarmaturer på konstgräs-
planen utbytta och förbättringar i områden på A och 
B plan där slitaget var högt. Miljöåtgärder har också 
varit nödvändiga som exempelvis investering i en 
invallad yta för att lägga snö på vid plogning för att 
förhindra spridning av granulat.

Investeringsmedel för friluftslivet har använts för 
uppskyltning av spår och leder inom Bjursjöområdet 
samt för nya armaturer vid Lelången.

Gemensamt
Verksamheterna under gemensamt redovisar ett 
överskott med 3,3 mkr. Under gemensamt finns medel 
avsatta för Källdal (Rampen) för verksamhet som 
ännu ej har startat, planering pågår. Dessa medel har 
under 2019 delvis använts till att finansiera stödet till 
IK Oddevolds konstgräsplan samt en IOP med IFK 
Uddevalla.

Under året har effektiviseringar/besparingar ge-
nomförts eller kommer att genomföras utifrån bespa-

ringsförslag som förvaltningen arbetat fram. Dessa har 
analyserats ur ett målgruppsperspektiv och då inklude-
rat barn- och ungdomsperspektivet.

Det ekonomiska läget för kommunen medförde att 
sparkrav infördes för alla verksamheter. Åtgärderna 
avsåg restriktioner vid nyanställningar, extern repre-
sentation, kurser och konferenser, inköp av konsult-
tjänster samt inköp av förbrukningsinventarier.

Flera pensionsavgångar under året har bidragit till 
minskning av semesterlöneskulden.

Kultur och fritidsnämnden började året med en 
underfinansierad budget i förhållande till att antalet 
ledamöter/ersättare hade ökat med två stycken samt att 
nämnden i stället för en ordförande och en viceordfö-
rande nu hade två viceordförande. Medel för detta har 
kommunstyrelsen tillfört kultur och fritidsnämnden i 
slutet av året.

Nytt för 2019 var också att nämnden fått medel för 
verksamhetsanpassningar i ramen. Dessa pengar var 
avsedda att användas att utveckla och anpassa våra 
lokaler efter den verksamhet som bedrivs. Denna 
möjlighet har mottagits mycket positivt av verksam-
heterna och efterfrågan har varit stor. Budgeten på 
0,7 mkr överskreds med 0,2 mkr. Avgörande för att bl 
a genomföra dessa förbättringar har varit att förvalt-
ningen har anställt en lokalplanerare som har kunnat 
avlasta cheferna och som dessutom har tillfört förvalt-
ningen kunskap i fastighetsrelaterade frågor.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kultur 4,5 -37,5 34,0 1,0 -0,4

Bibliotek 1,3 -23,5 22,4 0,2 0,0

Unga 3,6 -19,2 16,9 1,3 0,2

Fritid 14,5 -69,5 54,9 -0,1 -0,2

Gemensam verksamhet 0,5 -14,8 17,6 3,3 2,0

Summa 24,4 -164,5 145,8 5,7 1,6

🙂 Resultatet når målsättningen 6

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 3

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
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UDDEVALLA  
UTVECKLINGS AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMNTERMINAL 
AB 100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 % UDDEVALLA  
ENERGI AB 100 %

UDDEVALLA KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

ORGANISATION
ORGANISATION KOMMUNALA BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Strandpromenaden
Foto: Maria Rasmusson
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Hasselbacken  
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick 
till -0,3 mkr (0,1 mkr). Det negativa resultatet beror på 
högre räntekostnader för lånet hos Kommuninvest.  

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som 
driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma 
en samordning av bolagen till nytta för ett opti-
malt resursutnyttjande.  Bolaget ska svara för  
styrning kontroll, uppföljning och löpande översyn 
av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 
kommunmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB har den 
samordnande och beredande funktionen för ägarstyr-
ningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har deltagit vid den 
årliga Företagsdagen under våren 2019 och deltagit i 
förberedelserna inför denna.

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,3 -0,4 0,1

Balansomslutning 147,9 132,5 151,2

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till 
571 mkr (567 mkr). Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 61,8 mkr (62,8 mkr). 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 79 mkr (71 mkr). Investeringarna fördelar sig 
på värme 17 mkr, elnät 29 mkr, renhållning 10 mkr, 
stadsnät 16 mkr, support 5 mkr, energitjänster 0,4 mkr 
samt pellets 1,5 mkr.

Koncernens skuld till internbanken har minskat med 
45 mkr (99 mkr). 

Koncernbidrag lämnas till Uddevalla Utvecklings 
AB med 7,2 mkr.

Räntabilitet på totalt kapital har under de två se-
naste åren ökat till 5 %. För att nå avkastningskravet 
7 % krävs ett betydligt högre årsresultat. Ledningens 
uppfattning, efter dialog med ägaren, är att nuvarande 
resultatnivå är tillfyllest. 

Soliditeten ökar succesivt och kan noteras till 24 % 
vid utgången av 2019. Ägarens mål om 28 % beräknas 
kunna nås under 2021.

Elproduktionen i Lillesjöverket har slagit rekord 
och 71,4 GWh el har producerats samtidigt som elpri-
serna varit höga och medfört ett resultat för elproduk-
tionen som är 4,8 Mkr högre än budget.

Att Lillesjöverket släpper ut minst kväveoxider i 
Sverige  av alla tillståndspliktiga förbränningsanlägg-
ningar visar en undersökning gjord av Naturvårdsver-
ket. Uddevalla Energi hamnar på 2:a plats (förstaplat-
sen vann ett oljeraffinaderi i Göteborg) av totalt 418 
produktionsanläggningar som är med i undersökning-
en. Tack vare satsningen på extra bra rökgasrening kan 
bolaget stoltsera med detta resultat.

Under 2019 färdigställdes certifikatsrenoveringen 
av K5 (Vattenkraftstation Groröd) och den levererar 
förnyelsebar el för första gången sedan 2014. Tillstån-
det för att bygga en fiskväg förbi K5 beviljades av 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

I maj inträffade ett större elavbrott till följd av två 
samtidiga fel i Vattenfalls 40 kV-nät. Avbrottet drab-
bade framförallt nätet runt Ljungskile och Forshälla. 
I Forshälla pågick avbrottet under 4 timmar och 18 
minuter och i Ljungskile 4 timmar och 26 minuter.

Trots några större avbrott uppnåddes för andra året 
i rad elnätsmålet för SAIDI med en medelavbrottstid 
under 20 minuter per kund. Även målet för mätvär-
desinsamling på max 2 ‰ saknade mätvärden innan 
fakturering uppfylldes för andra året i rad. 

Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen el-
produktion) har ökat rejält under 2019. Totalt i Udde-
vallas nätkoncession finns 109 anläggningar varav 98 
avser microproduktion. Antalet laddbara bilar ökar 
också kraftigt vilket ställer ökade krav på elnätet både 
vad gäller offentliga laddplatser och privat elbilsladd-
ning.

Fiberutbyggnadsarbeten pågår på Fräknestran-
den mellan Ljungskile och Uddevalla. Detta projekt 
startade under 2018 och kommer att fortsätta fram till 
2021. Under året har ca 500 villor/fritidshus anslutits. 
Försäljningen av företagsanslutningar har tagit fart 
under året.

Försäljningen av nyckelfärdiga solcellsanläggningar 
startade i mars 2019. Intresset har varit stort. Under 
året har 20 anläggningar sålts varav 8 är monterade.

Sedan ett par år körs renhållningsverksamhetens 
fordon i allt väsentligt på förnyelsebar HVO diesel. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 570,7 554,3 566,9

Resultat efter finansiella poster 61,8 60,2 62,8

Balansomslutning 1 500,3 1 497,1 1 501,2

Investeringar 78,8 97,8 71,2

Antal anställda 156 157 152

UDDEVALLA ENERGI AB
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Skeppsholmspiren  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat för räken-
skapsåret 2019 blev högre än budgeterat. Koncern-
resultatet efter finansiella poster uppgår till 14,1 mkr 
(16,6 mkr) att jämföra med en budget på 8,0 mkr. 
Koncernens satsningar har fallit väl ut och marknaden 
har varit stabil.

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsde-
len medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga 
verksamhetsgrenar.

Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksam-
hetsåret 1 060 tusen ton gods över kaj. Om man ser 
till de olika godsslagen så är det bl.a. malm, pappers-
massa och tekniskt nitrat som tillsammans skapat en 
stark bas i hamnens verksamhet. Även hanteringen 
av projektgods, främst import av vindkraftverk, har 
bidragit till resultatutvecklingen

Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer 
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan 
enbart hanteras på terminalsidan och transporteras 
till och från hamnen med lastbil eller tåg. En sido-
verksamhet är också de fartyg som periodvis ligger 
upplagda i hamnen.

Under 2019 har Uddevalla Hamnterminal genom-
fört två stora investeringar, en spårbunden hamnkran 

till Sörvikskajen och en mobilkran. Den spårbundna 
kranen har en lyftkapacitet på hela 100 ton och kom-
mer till exempel att öka hamnens kapacitet när det gäl-
ler tyngdlyft och projektgods. Tillsammans med den 
nya mobilkranen får Uddevalla Hamnterminal goda 
möjligheter att attrahera nytt gods till hamnen. Bolaget 
har också genomfört ett större investeringspaket i en 
äldre befintlig hamnkran. Flera investeringar har också 
gjorts i markanläggningar, främst kopplat till järnvägs-
området. Räkenskapsårets investeringar uppgår totalt 
till 76,8 mkr. 

Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbe-
tet med detaljplanering och utveckling av ytor. Det 
innebär att bolaget fokuserar mot Sörvik som hamnens 
centrala punkt, tillsammans med Fröland som framtida 
utvecklingsområde. Arbetet med att avveckla ytor på 
Badö/Bäve och utveckla Fröland görs i nära samarbete 
med Uddevalla kommun.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 116,0 116,8 125,9

Resultat efter finansiella poster 14,1 8,0 16,6

Balansomslutning 193,3 193,5 127,2

Investeringar 76,8 79,0 19,9

Antal anställda 80 82 85
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Elbuss  
Foto: Maria Rasmusson

UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Resultatet efter finansiella poster för räkenskapsåret 
2019 uppgick till –1,2 mkr(-3,5 mkr). Resultatet har 
belastats med kända förluster vid kommande avytt-
ringar av fordon med 1,0 mkr samt extraordinär ned-
skrivning av reservdelslager för dessa bussar om 0,4 
mkr, eller sammanlagt 1,4 mkr. Årets nettoomsättning 
uppgår till 115,0 mkr (111,3 mkr). Bolagets soliditet 
uppgår till 24,2 % (26,1 %), vilket ska jämställas med 
målsättningen i det specifika ägardirektivet med en 
soliditet om 28,0 %.

Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som under-
entreprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen Väst-
trafik. Bolagets bussar används för stads- och skoltra-
fiken i Uddevalla respektive Uddevalla kommun samt 
för Ronden (region-/sjukresor) och vid anropsstyrd 
tågersättning. Drygt 70 bussar nyttjas för Omnibus 
trafikåtaganden. Föremålet såväl som ändamålet med 
bolagets verksamhet står således väl i överensstäm-
melse med det specifika ägardirektivet som Kommun-
fullmäktige fastställt gällande Omnibus rörelse. 

Omnibus trafikåtaganden är konkurrensutsatta 
och avtalen innefattar rörliga andelar som inkluderar 
såväl kvalitetsincitament som ersättning baserade på 
resandeutvecklingen. Förfarandet är i kongruens med 
grundläggande principer för Omnibus verksamhet 
enligt det specifika ägardirektivet, av vilket framgår 
att bolagets kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 115,0 111,3 111,3

Resultat efter finansiella poster -1,2 -1,2 -3,5

Balansomslutning 111,5 101,6 102,6

Investeringar 13,6 21,5 4,9

Antal anställda 118 125 115

affärsmässiga grunder. 
Bolaget söker aktivt relevanta kapaciteter, såsom 

anbudsförfaranden, i syfte att expandera verksamheten 
för att därigenom både skapa ytterligare intäkter såväl 
som att generera bidrag till fasta kostnader. Dessa pro-
cesser, för expansion av rörelsen, syftar bland annat 
till att fullgöra det avkastningskrav som fastlagts i det 
specifika ägardirektivet. 

Uddevalla Omnibus arbetar aktivt med att minska 
miljöpåverkan. Bussar i bolagets trafik drivs med 
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) alternativt med el. 
HVO är ett förnybart drivmedel som är utbytbart mot 
diesel. Tillsammans med trafikhuvudmannen har Om-
nibus lanserat eldrivna bussar i Uddevalla stadstrafik. 
Allt för en bättre trafik med renare luft och minskat 
buller! 

74  ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN

BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND  |  UDDEVALLA OMNIBUS AB



UDDEVALLA TURISM AB 

Byfjorden  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,5 
mkr (-7,0 mkr) mot bolagets budgeterade resultat om 
-5,3 mkr och årets nettoomsättning redovisas till 6,7 
mkr (6,6 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 71 % 
(63 %). 

Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turis-
men och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun 
och dess skärgård. Bolaget är verksamt inom fyra 
affärsområden inom besöksnäringen;

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla 
• Uddevalla Turistcenter med sidan uddevalla.com 
• Uddevalla Gästhamn
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Fler människor har valt att ’hemestra’ 2019 än tidigare 
år, troligtvis på grund av Greta-effekten med mer 
miljömedvetna människor och den soliga sommaren 
2018. Detta har gett bolaget fler resenärer på båtarna, 
fler besökare på inspirationssajten uddevalla.com och 
gett en positiv utveckling av antalet gästnätter både på 
gästhemmet på Bassholmen och på övriga boendean-
läggningar i Uddevalla.

Förstudien ’Från Väg till Vatten utan utsläpp’ blev 
klar under hösten och resultatet visar att en konver-
tering till eldrift av m/s Sunningen skulle bidra till 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 6,7 5,9 6,6

Resultat efter finansiella poster -5,5 -5,3 -7,0

Balansomslutning 13,0 6,9 14,8

Investeringar 0,1 0,3 0,3

Antal anställda 10 7 12

mindre utsläpp och en bullerfri framfart och gå i linje 
med kommunens mål om fosilfritt 2030. Den pekar 
även på att en förtätning av boende längs Uddevallas 
kustlinje bör till innan en reguljär året runt trafik kan 
bli aktuell.

En extern utredning om ökad kommersialisering av 
verksamheterna på ön Bassholmen gjordes och nya 
reservatsföreskrifter ska skrivas för att möjliggöra 
detta. Dock bör det i samband med detta även tas fram 
en strategi för hela ön.

En extern förstudie om att starta ett nytt destina-
tionsbolag, för att bli mer konkurrenskraftiga och 
skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka, 
genomfördes i december som följd av det tidigare på-
började arbetet om att bilda en ny strukturell organisa-
tion, med en gemensam hållbar strategi och vision för 
besöksnäringen och dess tillväxt i Uddevalla. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överut-
tag på 10,4 mkr (budget 9,7 mkr). Överuttaget avsätts 
i VA-fond att användas till råvattenledning Marieberg 
respektive Kapacitetsökning vattennätet.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen, vilket omfattar att producera och distribu-
era vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 
därmed förenliga verksamheter.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet.

Tillsammans med kommunen har mycket givande 
möten genomförts med diskussioner kring asfaltspla-
ner, samförläggning med andra aktörer och finansie-
ring.

En onlinemätare för turbiditet (ett mått på grumlig-
het i vattnet), färg, COD (kemisk syreförbrukning) och 
absorbans har installerats på Mariebergs vattenverk för 
bättre övervakning av råvattnets kvalitet.

Luft- och vattenspolning av vattenledningar på 
Helendal har genomförts.

Antalet vattenläckor och avloppsstopp har fortsatt 
ligga på en hög nivå. Ledningsnätet är eftersatt och 
ett utökat underhåll behövs. Bland annat skedde en 
stor vattenläcka på råvattenledningen mellan Bäveån 
och Köperödssjön och en större läcka av spillvatten-
ledningen på Kungsgatan. Årets julklapp blev en stor 
vattenläcka vid Museet.

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt 
på räntan för de kommunala lånen och har därför 
ifrågasatt inkomstdeklarationerna för 2016 och 2017. 
Beslutet har överklagats och ärendet ligger nu hos 
Förvaltningsrätten.

Investeringar har skett med 138,4 mkr (budget 
163,4 mkr) och erlagda anläggningsavgifter uppgick 
till 51,2 mkr (budget 44,9 mkr). Avvikelserna beror 
framförallt på senareläggning av arbetet med reservoa-
rerna samt anläggningsavgifter från Sundskogen som 
var budgeterat föregående år.

Arbetet med nästan 3 km ny råvattenledning (från 
Köperödssjöarna till Skalbankarna) samt en ny 
pump- och silanläggning vid sjön har färdigställts. 
Ett nytt och förbättrat reservvattenintag har byggts i 
ett bättre och säkrare läge. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 113,1 114,4 104,0

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 051,5 1 021,9 928,5

Investeringar 138,4 163,4 130,1

Antal anställda 0 0 0

Ledningarna utanför badhuset har flyttats för att 
förbereda för nybyggnation på platsen. Arbetet har 
delfinansierats av Uddevalla kommun.

Den kombinerade spill- och dagvattenledningen 
som låg på tomtmark vid Timmermansgatan har er-
satts av separata spill- respektive dagvattenledningar.

På Kapelle har flera serviser relinats för att minska 
det ovidkommande vattnet som belastat spillvattenled-
ningarna.

I Murkelvägen lades dagvatten-, spillvatten- och 
dricksvattenledningarna om i samband med kommu-
nens asfaltsplaner.

Vid en kontroll av spillvattenledningen under Kam-
penhof upptäcktes stora rotinträngningar och sprickor 
som gav stora inläckage vid högvatten. Sträckan 
relinades med mycket bra resultat som följd.

Arbetet med att hitta en ny vattentäkt i Skredsvik 
pågår men har inte ännu resulterat i en tillräckligt stor 
källa.

Avloppsverken i Skredsvik och i Forshälla är om-
byggda efter föreläggande från Miljöavdelningen.

Projekten längs Fräknestranden fortskrider och 
Vadberget, Osebacken, Timmerås, Sörgården samt Jo-
hanneslund har färdigställts. Byggnation pågår bland 
annat i Skuteberget. 

Bland övriga omvandlingsområden finns vägen till 
Gorrviken samt Anneröd medan föreberedelser har 
skett för Utby Pirreliden och Hee-Lursteg.

I början på året lades nya större ledningar till ny-
byggnationen på kvarteret Sundberg.

Västerby har avropat arbete som var planerat 2019-
2020 medan Åh och Furuhall etapp 4 inte har avro-
pats. 

Mindre arbeten med anslutningar har skett i Holma, 
Högås-Sund, Barkhögarne och Skogslyckan. Tjöstels-
röd pågår.
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr 
och en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 
88,6 mkr (budget 87,4 mkr). Förändringen beror bland 
annat på dyrare reparationer av fordonen och byte av 
kartsystem.

En investering i ny lokal har skett under året med 
0,7 mkr. Budgeterat 0,8 mkr.

Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, 
Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  
Västvatten AB fakturerar alla intäkter och kostnader 
till sina ägarbolag och redovisar varje månad och i 
årsbokslutet ett resultat på 0 mkr.

Västvattens verksamhet består i att svara för admi-
nistration och ekonomi samt drift och underhåll av 
VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverk-
samhet i VA-frågor.

Under året har bolagets nya VD, Peter Johansson 
tillträtt. Det har genomförts en genomlysning av bola-
gets verksamhet. 

Under året har Västvatten medverkat i både tid-
ningar och radio. Intervjuerna har främst handlat om 
vattensituationen, dels med fokus på föregående års 
vattenbrist och dels på skyddet av vatten i form av 
vattentäkter.

För att synas som arbetsgivare och för att väcka 
framtida intresse för Västvatten har bolaget medverkat 
på jobb-/utbildningsmässor och delat ut vatten på eve-
nemang som Run Dirt Race och Uddevallakalaset.

Ett av tre borrhål i Munkedal stängdes under som-
maren på grund av för låg vattennivå och en uppma-
ning om att vara sparsamma med vattenförbrukningen 
gick ut till invånarna i Munkedal. Grundvattennivå-
erna i hela regionen var fortsatt låga under sommaren 
medan ytvattentillgången bedömdes normal. Under 
hösten har dock ihållande nederbörd gjort att nivåer 
i samtliga grundvattenmagasin inom vårt område är 
återställda, vilket ger ett bra utgångsläge för kom-
mande år.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 86,9 85,6 79,8

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 17,7 14,9 14,8

Investeringar 0,7 0,9 0,0

Antal anställda 103 103 103

Stenar Uddevallabron Bodele  
Foto: Jenny Martinsson
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 43,6 mkr (37,8 
mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Jämfört med 
tidigare år ökar Uddevallahems rörelseresultatet med 
9,5 mkr. 

Totalt avviker resultatet med 1,5 mkr jämfört mot 
prognosen och det beror bland annat på att snitträn-
tan blev lägre än koncernbankens prognos på 2,2 % 
(inklusive låneavgift) mot utfall 2,1 % på helår vilket 
påverkar resultatet med 1,2 mkr. Uddevallahem har 
haft ett flertal försäkringsärenden under året och det 
har också resulterat i en högre försäkringsersättning än 
beräknat.

I kvarteret Sundberg, det andra av Uddevallahems 
två stora centrumprojekt på kort tid, finns nu en stor 
huskropp över hela kvarteret med 26 hyreslägenheter, 
52 LSS-bostäder samt ett nytt eget huvudkontor. 35,8 
% av fastigheten har avyttrats till HSB Norra Bohus-
län som byggt 43 bostadsrätter där. Länsstyrelsen har 
beviljat ett investeringsbidrag på 5,5 mkr. En investe-
ring inklusive investeringsbidrag på 216 mkr. 

I mars 2018 inleddes en ROT-renovering av de 68 
lägenheterna i kvarteret Spiggen på Tureborgsvägen 
22. Första etappen blev klar samma år, och etapp två 
i början av 2019. I renoveringen ingick byte av kök 
och badrum, renovering av hall, installation av ny 
ventilationsanläggning med mera. Det här är det sista 
huset som återstår att ROT-renovera i Uddevallahems 
stora bestånd på Tureborg.  En stor ROT-renovering 
har pågått sedan våren 2017 och avslutats under 2019 
på Östanvindsvägen 12, 13, 14, 16, 19 och Ögårds-
vägen 1. Uddevallahem har totalrenoverat kök och 
badrum, installerat ny ventilations- och elanläggning, 
samt gjort olika åtgärder för att minska energiåtgången 
med mera. Dessutom har fasad bytts på höghusen på 
Östanvindsvägen 12-16.

ROT-renovering pågick under hösten och färdig-
ställdes till jul i de 29 lägenheterna på Sunnanvindsvä-

gen 2 och 4. Här utfördes även en fasadrenovering och 
ombyggnad av lokal till lägenhet. Efter jul påbörjas 
ROT-renovering i 52 lägenheter på Bidevindsvägen 1 
och 3 i Kv Flatö 2.  

Hyresintäkterna för året ökar med 25 mkr. Totala 
hyresintäkter för året uppgår till 337 mkr. Ökningen 
består bla. av hyreshöjningen med 2,0 % från 1 april 
2019 samt hyreshöjning i samband med rot-renovering 
av våra lägenheter samt nyproduktionen Sundberg (7,2 
mkr). 

Under året har Uddevallahem arbetat med att hyra 
ut tidigare parkeringar som har varit gratis. Det har 
bidragit till ökade parkeringsintäkter på 1,6 mkr.

Uddevallahem har fortfarande en hög efterfrågan 
på bostäder och därför låga vakanskostnader. Hyres-
bortfallet totalt för bostäder, lokaler och p-platser blev 
totalt för året 2,3 mkr (1,3 mkr). Den stora posten 
avser hyresbortfall för lokaler med 1,8 mkr och det är 
vår stora lokal på Rydingsberg som är svår att hyra ut, 
med en vakanskostnad på 1,1 mkr.

Totalt gör Uddevallahem ett koncernresultat på 43,6  
mkr före bokslutsdispositioner och skatt.  Stiftelsen 
visar tydligt att de under året har satsat på ökat mil-
jösparåtgärder, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av deras 
verksamhet.

Soliditeten ökar från 18,1 % till 19,4 % vilket är 
helt i linje med Uddevallahems affärsplan. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 337,1 333,7 312,0

Resultat efter finansiella poster 43,6 40,0 37,8

Balansomslutning 2 149,1 2 137,3 2 116,0

Investeringar 82,9 105,7 340,4

Antal anställda 76 81 77

Tureborg
Foto: Maria Rasmusson 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 1,3 mkr (0,5 
mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. 0,1 mkr 
bättre än budget.

Ljungskilehem arbetar med fokus på att ta hand 
om deras fastigheter på ett så professionellt sätt som 
möjligt. Under 2019 har 3,0 mkr (3,3 mkr) lagts på 
underhållsåtgärder. Stiftelsen har bland annat målat 
fasaderna på Korpemyren och förnyat utemiljön runt 
Parkvägen. 

Ljungskilehem har investerat 0,6 mkr i Iloq- låsys-
tem. 

Hyresintäkterna för året ökar med 0,3 mkr och det 
beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöj-
ningen för året blev 2,0 % från 1 april 2019. Ljungski-
lehem har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder 
och därför ingen vakans på bostäder. 

Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 1,55 % 
(1,52 %). Räntekostnaderna är totalt 1,2 mkr (1,2 mkr) . 

Den totala låneportföljen uppgår till 60,5 mkr jäm-
fört med 63,4 mkr för 2018. 

Soliditeten är 22 % (21 %)

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 13,7 13,8 13,3

Resultat efter finansiella poster 1,3 1,2 0,5

Balansomslutning 83,5 83,1 85,6

Investeringar 0,6 0,5 2,4

Antal anställda 3 3 3

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. 

Under 2019 har samtliga lägenheter och större lo-
kaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen 
bestått av att förvalta befintligt bestånd samt stambyte 
i 86 lägenheter i det äldre beståndet på Jakobsberg. En 
planering för stambyte av 114 lägenheter i Walkeskro-
ken har även påbörjats. 

Stambytet för vatten och avlopp på Jakobsberg har 
färdigställts under 2019 vilket innebär att stiftelsens 
balansräkning utökats och att stiftelsens soliditet där-
med minskat något.

Årets resultat för koncernen är 2 mkr vilket är ca 
1,2 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på lägre räntekostnader samt lägre kostnader för pla-
nerat underhåll.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 
Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 34,2 34,5 33,5

Resultat efter finansiella poster 2,5 0,8 0,0

Balansomslutning 287,9 269,2 255,6

Investeringar 46,0 49,0 13,3

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

Herrestad. Detaljplanearbetet inväntar nu besked om 
att Uddevalla Kommun och Länsstyrelsen kommer 
fram till en lösning av trafiksituationen på Riksväg 44 
genom Uddevalla, som kan godkännas av Trafikver-
ket. Målsättningen är att skapa mindre och yteffektiva 
lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till de 
som söker sin första bostad eller till äldre som söker 
ett mindre och bekvämare boende. 

Stiftelsen undersöker också möjligheten att på 
Strömstadsvägen delta i exploatering av Stadskärnan 
1:31 och där bygga ca 30-40 hyresrätter. 

Ljungskileviken  
Foto: Maria Rasmusson
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GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Gustavsberg morgon
  Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges 
första internatskola från 1776. I dag är fortfarande den 
viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdo-
mars utbildning och fostran”. Det sker numera i form 
av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 
mkr till 15 stipendiater.

331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör 
skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av 
Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Budgeterat 
resultat för skogsbruket var 0,4 mkr, men köparen av 
rotposterna hann inte avverka dessa under året så istäl-
let för en intäkt blev resultatet – 0,3 mkr. Kostnaderna 
bestod av markarbeten, skogsplantering mm på tidi-
gare avverkade områden. Totalt blev därför resultatet 
drygt 0,7 mkr sämre än beräknat. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på som-
marsäsongen. Antalet gästnätter under STF-säsongen 
juni - augusti var 2 544 vilket är något sämre än 2018 
(2 614).

Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang har skett som tidigare. Alla veckoslut 
under perioden maj – september har varit bokade och 
därtill även vardagar i en ökande omfattning.

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
De två lägenheterna i Herrgården fick under året nya 
hyresgäster. Innan dessa kunde flytta in genomfördes 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 2,1 2,6 2,3

Resultat efter finansiella poster -1,4 0,0 -0,4

Balansomslutning 7,7 6,3 7,0

Investeringar 1,4 0,0 0,0

Antal anställda 6 6 6

renoveringar i främst den ena där ett badrum hade 
sådana fuktskador att det fick byggas om.

Årets större byggnadsvårdsprojekt var renovering 
av badrestaurangen (främst ommålning). Till renove-
ringen beviljade Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen 
bidrag om tillsammans 0,25 mkr.

Under våren havererade den stora luftvärmepum-
pen, som försörjde fem byggnader runt Skolgården 
med värme. Efter upphandling installerades i stället 
en bergvärmeanläggning för drygt 1,5 mkr. Den togs 
i drift under december månad. Detta innebar också att 
under hela hösten fick uppvärmningen ske med dyr 
olja.

Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.

Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Årets resultat för hela verksamheten uppgår till -1,4 
mkr.
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Övning  
Foto: Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Årets verksamhet
Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddnings-
tjänsten åt Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politiskt 
styrs förbundet genom en förbundsdirektion med två 
ledamöter från varje kommun. Förbundets säte är Udde-
valla där även ledning och administration finns. 

Förbundet har sju brandstationer med heltidsstyrka 
i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsan-
ställd räddningspersonal strategiskt lokaliserade över 
ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sot-
ningsväsendet för respektive kommun. I Lysekil och 
Munkedal sköter förbundet genom avtal bilvård av 
kommunala fordon.

Förbundet följer upp verksamhetsplan med budget 
2019 som består av säkerhetsmål samt övergripande 
mål som bryts ner i underliggande målnivåer samt 
aktiviteter på respektive avdelning. Ur ett finansiellt 
perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång 
sikt. För 2019 har förbundet följande fyra finansiella 
mål; att resultatet ska vara positivt, att soliditeten 
ska vara god, kassalikviditeten ska vara hög och att 
investeringar ska vara självfinansierade. På så vis ska 
förbundet leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning.

För 2019 är den sammanvägda bedömningen att 
förbundet inte når de satta finansiella målen och där-
med inte kravet på god ekonomisk hushållning.

Förbundets resultat för året är + 1,1 mkr (-2,2 mkr). 
Att det skiljer sig markant mellan åren härleds främst 
till de kostnader som förbundet belastades med för den 
omfattande branden i Bratteröd sommaren 2018. Un-

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 95,1 85,5 86,1

Resultat efter finansiella poster 1,1 -0,2 -2,2

Balansomslutning 57,5 55,7 46,5

Investeringar 3,2 7,5 1,8

Antal anställda 203 200 199

der 2019 har förbundet fått viss ersättning från MSB 
för de helikopterkostnader som uppstod under 2018, 
vilket till viss del bidragit till årets överskott.

Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 2020 
kommer det handlingsprogrammet ligga till grund för 
arbetet under mandatperioden. 

Projektet gemensam operativ systemledning till-
sammans med NÄRF kommer under verksamhetsår 
2020 fortsatt utvecklas.  

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på perso-
nalförsörjning av RiB personal men även heltidsan-
ställd brandpersonal.

Idag har vi en utryckningsorganisation som i stort 
arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen 
gör att vi måste arbeta mer förebyggande på flera fron-
ter. Förbundschefen går i pension under hösten vilket 
innebär ett arbete med rekrytering och förbundets 
fortsatta ledningsfunktioner. 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN
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KORTA FAKTA

2015 2016 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag st 61 69 68 91 100

Inkomna synpunkter (klagomål) st 42 36 49

Inkomna synpunkter (beröm) st 8 24 13

Genomförda medborgardialoger st 3 7 9

Kommunstyrelsen

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 462 688 350 249 169

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 528 612 688 735 718

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % 4,5

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 026 4 486 4 645 4 796 4 833

Barn och utbildningsnämnden

Barn i kommunal förskola antal 1 583 1 600 1 666 1 625 1 686

Barn i fristående förskola antal 1 094 1 156 1 210 1 227 1 289

Barn inom pedagogisk omsorg antal 283 281 202 292 150

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 238 2 395 2 568 2 567 2 544

Barn i fristående fritidshem antal 398 352 361 359 351

Barn i kommunal förskoleklass antal 541 642 592 635 639

Barn i fristående förskoleklass antal 70 84 80 81 70

Elever i kommunal grundskola antal 4 730 4 948 5 039 5 226 5 344

Elever i fristående grundskola antal 655 718 729 728 738

Elever i grundsärskola antal 70 54 81 65 79

Elever i kommunal gymnasieskola antal 3 004 3 067 3 175 3 112 3 204

Elever i fristående gymnasieskola antal 505 441 168 172 153

Elever i gymnasiesärskola antal 48 49 67 79 81

Elever på komvux, inkl. SFI antal 1 552 1 672 1 740 1 647 2 720

Socialnämnden

Köpta vårddagar missbruk antal 1 680 2 074 3 507 4 131 2 954

Hushåll med försörjningsstöd antal 1 341 1 400 1 272 1 311 1 399

Personer med beslut om LSS-insats antal 441 475 495 491 526

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 194 191 209 209 235

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 94 89 82 80 79

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 44 307 44 891 44 948 39 707 39 783

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och 
rehabiliteringsplatser antal 707 704 695 689 665

Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana m 1 290 300 990 225 650

Bygglovsärenden st 658 623 662 588 523

Förhandsbesked st 53 59 43 60 86

Miljöärenden st 1 754 1 316 2 207 1 698 1 866

Livsmedelsärenden st 289 263 811 904 922
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2015 2016 2017 2018 2019

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

Lantmäteriförrättningar st 154 127 148 146 142

Kart- och mätärenden st 533 578 866 859 870

Planuppdrag st 5 12 7 8 19

Detaljplaner färdiga st 7 10 5 10 2

Producerade lägenheter detaljplan st 71 120 93 112 0

Detaljplanerad orörd mark ha 7,8 13 0,4 2,4 0

Tillbudsrapporter antal 3 17 28 56 27

Kultur och fritidsnämnden

Besökare Bohusläns museum antal 290 108 276 387 280 095 270 273 247 566

Besökare Regionteater Väst antal 8 804 12 495 8 708 10 270 7 761

Kulturskolan elevplatser antal 1 198 1 169 1 155 1 150 1 293

Biblioteken lån (fysiska och digitala) antal 357 620 354 850 339 807 340 495 348 996

Emaus lantgård besök antal 39 230 47 216 46 347 37 332 36 533

Fridhemshallen besök antal 39 786 44 175 39 580 38 000 38 500

Walkesborgsbadet besök antal 104 453 103 651 118 223 110 873 79 469

Bowlinghallen besök antal 56 500 50 000 48 022

Skeppsviken  
Foto: Jenny Martinsson
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FEM ÅRS ÖVERSIKT

2015 2016 2017 2018 2019

Invånare 54 180 55 164 55 763 56 259 56 703

KOMMUNEN

Resultat

Årets resultat mkr 84 138 92 37 10

Nettokostnadsandel % 97 95,5 97,2 98,9 99,7

Årets resultat  (exkl. jämförelsestörande poster) mkr 38 134 91 23 78

Årets resultat / skatt, generella statsbidrag och utjämning % 3 4,5 2,8 1,2 0,3

Balanskravsresultat mkr 63 131 90 25 9

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja

Kostnads- / intäktsutveckling

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) % 7,3 3 8,1 5,3 3,0

Skatteintäktsutveckling % 5,4 6 6,4 3,0 4,8

Låneskuld

Långfristiga lån mkr 2 600 2 650 2 950 3 150 3 450

Utlåning till koncernföretag m.fl. mkr 2 509 2 695 2 906 3 143 3 230

Kommunens egen låneskuld mkr 91 0 44 7 220

Finansnetto mkr 10 18 17 20 16

Investeringar

Nettoinvesteringar mkr 178 135 189 332 526

Nettoinvesteringar / skatt, generella statsbidrag och 
utjämning % 6,2 4,4 5,9 10,0

15,1

Skattefinansieringsgrad % 99 176 110 44 23

Avskrivningar mkr 93 99 116 110 110

Investeringar / avskrivningar % 191 136 163 302 477

Anläggningstillgångar mkr 4 394 4 614 4 898 5 302 5 766

Skattesats 

Skattesats kr 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Skattesats Västra Götalands län kr 21,61 21,63 21,7 21,71 21,71

Skattesats, skillnad Uddevalla - Västra Götalands län kr 0,55 0,53 0,46 0,45 0,45

Andel av rikets medelskattekraft % 93 93 93 93 94

Övrigt

Borgensförbindelser mkr 502 469 434 405 370

Pensionsförpliktelser mkr 1 102 1 045 1 019 996 957

Balansomslutning mkr 4  839 5 042 5 492 5 692 6 062

Eget kapital mkr 1 466 1 604 1 695 1 684 1 694

Soliditet % 30 32 31 30 28

Personal

Årsarbetare antal 4 282 4 625 4 798 4 875 4 739

Tillsvidareanställda antal 4 286 4 486 4 645 4 796 4 880

KOMMUNKONCERNEN

Omsättning mkr 4 593 5 005 5 201 5 406 5 592

Årets resultat mkr 123 211 106 125 99

Nettoinvesteringar mkr 653 556 767 917 968

Balansomslutning mkr 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155

Eget kapital mkr 2 003 2 216 2 319 2 397 2 496

Soliditet % 31 33 32 32 31
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BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men där belopp och tidpunkt för kostnad är 
osäker. Kostnaden belastar resultaträkningen det år för-
pliktelsen uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut. Av den framgår hur kapitalet har använts (i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur 
kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder 
samt eget kapital).

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Eliminering interna poster
Att undanta interna transaktioner från redovisningen 
för att visa det externa resultatet.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Genomsnittlig nyttjandeperiod
Nyttjandeperioden utgörs av den tid under vilken en 
tillgång förväntas bli nyttjad för sitt ändamål. 
Ett genomsnitt av nyttjandeperioderna räknas fram för 
de tillgångar som faller inom samma grupp, därav; 
• Mark, byggnader och tekniska anläggningar
• Maskiner och inventarier
• Immaterialla tillgångar
Eventuella undergrupper med obegränsad nyttlande-
period, exempelvis mark eller servitut, räknas inte in i 
respektive grupps genomsnittsperiod.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år eller mellan olika kommuner. 

Kommunbidrag
Tillskott av kommuncentrala medel (skatteintäkter och 
generella statsbidrag) för finansiering av kommunens 
verksamhet. 

Medelskattekraft
Medelskattekraften är rikets skatteunderlag dividerat 
med antalet invånare i riket vid inkomstårets utgång 
dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto i 
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning. Anger hur stor del av skatteintäkterna som an-
vänds till den löpande verksamheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 
under perioden samt återger hur förändringen av eget 
kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar (%).  
Anger betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och 
utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark 
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.



Besöksadress:
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60  00
www.uddevalla.se


