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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-04-01

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Hörsalen, Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 10 april 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Motion från Rolf Carlson (SD) angående översyn av strategi för
enskilda avloppsanläggningar

Dnr KS 289389
Dnr KS 271185

Dnr KS 2018/00392
4.

Motion från Mikael Staxäng(M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson
(C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus på
Rimnersområdet

Dnr KS 2018/00754
5.

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges
flerårsplan 2018-2020

Dnr KS 2019/00161
6.

Revisionsberättelse 2018 för Uddevalla kommun

7.

Årsredovisning 2018 Uddevalla kommun

8.

Årsredovisning 2018 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän

9.

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande
produkter samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel,
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Dnr KS 2019/00276
Dnr KS 2019/00173
Dnr KS 2019/00183

Dnr KS 2019/00184

Föredragande
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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-04-01

Föredragningslista
10. Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB och

SwanFalk Shipping AB; ändring av antal ledamöter och suppleanter i
styrelsen med anledning av ny mandatperiod

Dnr KS 2018/00805

11. Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB, Uddevalla

Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB samt
Bohusgas AB; ändring av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
med anledning av ny mandatperiod

Dnr KS 2018/00806

12. Revisionsrapport, granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess

Dnr KS 2018/00924
13. Revisorernas granskning av Uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 2018", revisionsrapport

Dnr KS 2019/00229

14. Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts
den 28 februari 2019

Dnr KS 2019/00013

15. Marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende fastigheterna
Forshälla Sund 1:216 och 1:220

Dnr KS 2018/00680

16. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Restenäs söder

Dnr KS 2019/00170
17. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Ulvesund Saltdalen och Krokens väg

Dnr KS 2019/00169

18. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättning av

reinvesteringar 2019 avseende gator, vägar och allmän platsmark

Dnr KS 2019/00100

19. Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda,

förtydligande gällande förfarandet vid ansökning om fast arvode, § 14

Dnr KS 2019/00124

Föredragande
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Föredragningslista
20. Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda,
förtydligande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
förtroendevalda för gruppmöte

Dnr KS 2019/00125

21. Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda,
införande av gruppledararvode

Dnr KS 2019/00164

22. Komplettering av överenskommelse om samarbetet mellan VGR och
kommunerna i VG kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk

Dnr KS 2018/00663

23. Bokslut för donationsfonder 2018
Dnr KS 2019/00179
24. Val av kommunrevisor efter Roland Grundberg (SD)
Dnr KS 2019/00222
25. Val av kommunens revisorer för 2019-2022 års räkenskaper och
förvaltning

Dnr KS 2018/00789
26. Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt

kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2019-2022 i vissa fall
delar av perioden

Dnr KS 2018/00787

27. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Dnr KS 2019/00001
28. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387

Föredragande
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Kommunfullmäktige

2019-04-01

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunlednmingskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Anna
Erlandsson tel. 0522-69 58 40.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.

Information
Kan du inte närvara?
Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid
sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se
alternativt till Annika Thorström, tel. 0522-69 61 05.
Adressändring?
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan).
Interpellationer
Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen
före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet.
Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00
dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret
senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret,
administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Motioner
Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras
upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv
kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet.

Allergi, astma, doftöverkänslighet
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten
eller andra starkt doftande hygienartiklar.
Ta inte med citrusfrukter och nötter.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Sebastian Johansson
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 64

Dnr KS 2018/00392

Motion från Rolf Carlson (SD) angående översyn av strategi för
enskilda avloppsanläggningar
Sammanfattning
Rolf Carlson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med förslag som i
huvudsak innebär en översyn av nu gällande strategi för enskilda avlopp och att
kommunen inte ska bidra till att avloppsslam sprids på åkermark. Kommunfullmäktige
remitterade ärendet 2018-05-16 till samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta
synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbete med
certifiering av avloppsslam och revidering av nuvarande strategi för enskilda avlopp.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 §
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.
Rolf Carlsson (SD), Martin Pettersson (SD) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2018-10-18 § 18
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2018-05-16 § 159
Motion från Rolf Carlsson, daterad 2018-04-09.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12
§ 307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy
samt samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med certifiering av avloppsslam.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-03-05

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
Markus.hurtig@uddevalla.se

Motion från Rolf Carlson (SD) angående översyn av strategi för
enskilda avloppsanläggningar
Sammanfattning

Rolf Carlson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med förslag som i
huvudsak innebär en översyn av nu gällande strategi för enskilda avlopp och att
kommunen inte ska bidra till att avloppsslam sprids på åkermark. Kommunfullmäktige
remitterade ärendet 2018-05-16 till samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta
synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbete med
certifiering av avloppsslam och revidering av nuvarande strategi för enskilda avlopp.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 §
307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy som
bygger på teknikneutralitet och kretsloppsperspektiv.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2018-10-18 § 18
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2018-05-16 § 159
Motion från Rolf Carlsson, daterad 2018-04-09.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12
§ 307 där samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy
samt samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med certifiering av avloppsslam.
Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2018/00392

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2018-10-18

§ 300

Dnr SBN 2018/00283

Remiss från kommunfullmäktige angående motion från Rolf
Carlson (SD) angående översyn av strategi för enskilda
avloppsanläggningar
Sammanfattning
Rolf Carlson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där han i huvudsak
föreslår en översyn av nu gällande strategi för enskilda avlopp och att kommunen inte
ska bidra till att avloppsslam sprids på åkermark. Kommunfullmäktige remitterade
ärendet 2018-05-16 till Samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån pågående arbete med frågorna
som redogörs i motionen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2018-05-16 § 159
Motion från Rolf Carlsson, daterad 2018-04-09
Yrkanden
Martin Pettersson (SD), Mikael Staxäng(M), Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M),
Jonas Sandwall (KD) och Stig Olsson (C) : bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD)
m.fl. yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån
Samhällsbyggnadsförvaltningen pågående arbete med certifiering av avloppsslam och
revidering av nuvarande strategi för enskilda avlopp.
Reservation
Martin Pettersson (SD), Mikael Staxäng(M), Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M),
Jonas Sandwall (KD) och Stig Olsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2018-10-24
Gunilla Magnusson
Ewa Espling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2018-10-18

Forts. § 300
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-10-24 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2018-10-24
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2018-09-26

Dnr SBN 2018/00283

Handläggare

Nämndsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 60 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se

Remiss från kommunfullmäktige, motion från Rolf Carlson (SD)
angående översyn av strategi för enskilda
avloppsanläggningar
Sammanfattning

Rolf Carlson (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där han i huvudsak
föreslår en översyn av nu gällande strategi för enskilda avlopp och att kommunen inte
ska bidra till att avloppsslam sprids på åkermark. Kommunfullmäktige remitterade
ärendet 2018-05-16 till Samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån pågående arbete med frågorna
som redogörs i motionen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2018-05-16 § 159
Motion från Rolf Carlsson, daterad 2018-04-09
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån
Samhällsbyggnadsförvaltningen pågående arbete med certifiering av avloppsslam och
revidering av nuvarande strategi för enskilda avlopp.
Ärendebeskrivning

Motionären yrkar i sin motion bland annat på att revidera strategin för enskilda
avloppsanläggningar i enlighet med motionens intentioner. I motionen pekar
Sverigedemokraterna på en översyn av strategin utifrån bland annat miljöbalkens
rimlighetsavväganden och graden av skyddsnivå beroende på nybyggnation/befintlig
byggnation och den omgivande naturens värde och skyddsbehov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera nu gällande
strategi för enskilda avlopp i enlighet med nu gällande VA-strategi som antogs 2015.
De resonemang som förs i motionen angående bland annat rimlighetsavvägande och
graden av skyddsnivå är viktiga frågor som Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att
beakta arbetet med revideringen. Ett förslag på revidering planeras att tillställas
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut i början av nästa mandatperiod.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2018-09-26

Med anledning av det föreslår förvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att avse motionen besvarad i den delen.
Motionären yrkar också på att avloppsslam inte ska få spridas på åkermark så länge den
inte är certifierad. Det finns idag ett certifieringssystem för källsorterade
avloppsfraktioner. Systemet kallas för SPCR 178 och ägs av RISE. Systemet skall
tillfredsställa slutanvändares krav på kvalitetssäkring av produkt. Vid certifiering av
avloppsfraktioner från små avloppssystem ligger fokus på att verksamheten genomförs
på ett strukturerat och systematiskt sätt så att spårbarhet och hög kvalitet uppnås i den
praktiska hanteringen. Avloppsfraktionerna skall också uppnå specificerade krav
gällande t.ex. hygienisering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat in alla
dokument som krävs för att bli certifierad enligt SPCR 178 och väntar i dagsläget på att
RISE ska utfärda ett certifikat.
Idag finns ställningstagande både i avfallsplanen men också i VA-strategin om att
källsortera toalettvatten och därefter sprida källsorterat toalettvatten på åkermark. Något
lagligt stöd för att förbjuda det finns inte heller. I avvaktan på certifieringen arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med framtagna rutiner och checklistor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att spridning av behandlat källsorterat
toalettvatten, som sker på ett strukturerat och systematiskt sätt, kan fortgå i avvaktan på
att certifikat utfärdas.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Sebastian Johansson
Nämndsekreterare

Dnr SBN 2018/00283

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-05-16

§ 159

Dnr KS 2018/00392

Motion från Rolf Carlson (SD) angående översyn av strategi för
enskilda avloppsanläggningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-05-21
Gunilla Magnusson och Mikael Staxäng
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-05-21 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2018-05-23
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 65

Dnr KS 2018/00754

Motion från Mikael Staxäng(M), Jonas Sandwall (KD), Elving
Andersson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus
på Rimnersområdet
Sammanfattning
Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson (C) och Rolf
Jonsson (L) inkom i oktober 2018 med motion om att det nya badhuset ska byggas på
Rimnersområdet. Motionärerna framför en rad anledningar till en placering av badhuset
på Rimnersområdet. Strategisk markanvändring, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framförs särskilt
.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden.
I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag framgår bl.a. att en etablering alltid bör
utredas genom ett förstudiearbete. Det är således nödvändigt att genomföra en förstudie
om badhuset ska placeras på Rimnersområdet. För närvarande pågar detaljprojektering
av ett nytt badhus inom kvarteret Windingsborg. Byggstart planeras under 2020. Likaså
har en upphandlad entreprenad gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Ska
badhusplaceringen ändras bör beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas
snarast möjligt.
Kultur och fritidsförvaltningen hänvisar till kommunfullmäktiges beslut, 2016-04-13 §
76, att placeringen av Framtidens bad i Uddevalla ska vara Windingsborg. I
beslutsunderlagen till nämnden framgår också att det för närvarande pågår ett arbete
med att ta fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset.
Arbetet sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer
enligt gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver
detta pågår framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg.
Ingen av de båda nämnderna har tagit ställning till motionen utan har istället beslutat att
”överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut om en flytt av badhusets placering”.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24 § 28.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-14.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-02-13 § 25.
Kutur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17.
Motion från Mikael Staxäng m.fl.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 65
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till tidigare fattade beslut om placering.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-13

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Motion från Mikael Staxäng(M), Jonas Sandwall (KD), Elving
Andersson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus
på Rimnersområdet
Sammanfattning

Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson (C) och Rolf
Jonsson (L) inkom i oktober 2018 med motion om att det nya badhuset ska byggas på
Rimnersområdet. Motionärerna framför en rad anledningar till en placering av badhuset
på Rimnersområdet. Strategisk markanvändring, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framförs särskilt.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden.
I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag framgår bl.a. att en etablering alltid bör
utredas genom ett förstudiearbete. Det är således nödvändigt att genomföra en förstudie
om badhuset ska placeras på Rimnersområdet. För närvarande pågar detaljprojektering
av ett nytt badhus inom kvarteret Windingsborg. Byggstart planeras under 2020. Likaså
har en upphandlad entreprenad gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Ska
badhusplaceringen ändras bör beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas
snarast möjligt.
Kultur och fritidsförvaltningen hänvisar till kommunfullmäktiges beslut, 2016-04-13 §
76, att placeringen av Framtidens bad i Uddevalla ska vara Windingsborg. I
beslutsunderlagen till nämnden framgår också att det för närvarande pågår ett arbete
med att ta fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset.
Arbetet sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer
enligt gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver
detta pågår framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg.
Ingen av de båda nämnderna har tagit ställning till motionen utan har istället beslutat att
”överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut om en flytt av badhusets placering”.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24 § 28.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-14.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-02-13 § 25.
Kutur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17.

Dnr KS

2018/00754

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-13

Motion från Mikael Staxäng m.fl.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till tidigare fattade beslut om placering.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Mikael Staxäng (M)
Jonas Sandwall (KD)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00754

Protokoll

oo

%

S

Somhöllsbyggnodsnömnden

ffi:

2019-01-24

28

Dnr SBN 2018/00662

Remiss från kommunfullmäktige gällande motion från Mikael
Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson (C), Rolf
Jonsson (L) gällande bygg av simhall/badhus på
Rimnersområdet
Sqmmonfqtlning
Motionåirerna framftir

en rad anledningar till en placering av badhuset på
Rimnersområdet. Strategisk markanvåindning, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framft)rs särskilt.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen konstaterar utan v?irdering att grundfrågor och
ftirutsättningar ftir en etablering alltid bör utredas genom ett fiirstudiearbete. Det är
således nödvändigt att genomftira en ftirstudie om badhuset skall placeras på
Rimnersområdet.
För niirvarande pågar detaljprojektering av ett nytt badhus inom kvarteret
Windingsborg. Byggstart planeras under 2A20. Likaså har en upphandlad entreprenad
gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Skall badhusplaceringen ändras bör
beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas snarast möjligt.

Beslulsunderlog
Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tjåinsteskrivelse, 20 1 8-12-14
Kommunfullmäktiges beslut, 201 8-1 1-14 $ 293
Motion, 2018-10-26

Yrkonden
Kenneth Engelbrektsson (S): en ny att-sats: ftireslå kommunfullmtiktige att avslå
motionen.
Roger Johansson (L), Stig olsson (c), ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker
Lundin (KD), Kent Andreasson (UP): bifall till ftirslaget i handlingama och att ta bort
den andra att-satsen.

Proposllionsordning
Ordftirande ställer proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) yrkande och Roger
Johansson (L), Stig olsson (C), ole Borch (MP), Markus Klasson (M), Jerker Lundin
(KD), Kent Andreassons (UP) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda yrkandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnåimnden beslutar

att överlåta till Kommunfullmäktige att besluta om en flytt av badhusets placering

J

5e

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

{ffi:

2019-01-24

Reservotion/Prolokollso nlec knln g
Kenneth Engelbrektsson (S), Tobias Andreasson (S), Karin Engdahl (S) och Susanne
Börjesson (S) reserverar sig mot beslutet till ftirman ftir eget yrkande. Kenneth
Engelbrektsson (S), Tobias Andreasson (S), Karin Engdahl (S), Susanne Börjesson (S)
och Marie Lundström (V) lämnar en anteckning:
Med tanke på att långtgåendert)rberedelser har giorts för att bygga ett nytt badhus på
Windingsborg , bl.a genom detaljplanearbete och att beslut om placering redan har
tagits i kommunfullmtihige, shtlle enflytt av badhuset medJbra betydande kostnader.
Dessutom skulle det bli enfi)rdröjning i tid som medfi)r att kommunens invånare skulle
/ä vänta cinnu ltingre på ett nytt badhus.

Iusteraffi$g

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Samhällsbyggnad

2018-12-14

Handläggare

Enhetschef Sten-Anders Olsson
Telefon 0522-69 60 00
sten-anders.olsson@uddevalla.se

Remiss från kommunfullmäktige gällande motion från Mikael
Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving Andersson (C), Rolf
Jonsson (L) gällande bygg av simhall/badhus på
Rimnersområdet
Sammanfattning

Motionärerna framför en rad anledningar till en placering av badhuset på
Rimnersområdet. Strategisk markanvändning, trafik och samordningsvinster såväl
verksamhetsmässigt som ur teknisk synvinkel framförs särskilt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar utan värdering att grundfrågor och
förutsättningar för en etablering alltid bör utredas genom ett förstudiearbete. Det är
således nödvändigt att genomföra en förstudie om badhuset skall placeras på
Rimnersområdet.
För närvarande pågår detaljprojektering av ett nytt badhus inom kvarteret
Windingsborg. Byggstart planeras under 2020. Likaså har en upphandlad entreprenad
gällande flytt av stora VA-ledningar påbörjats. Skall badhusplaceringen ändras bör
beslut om att stoppa pågående detaljprojektering fattas snarast möjligt.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2018-11-14 § 293
Motion, 2018-10-26
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlåta till Kommunfullmäktige att besluta om en flytt av badhusets placering
att en förstudie skall föregå ett beslut om flytt av badhusets placering

Carina Johansson
Förvaltningschef
Expediera till
Kommunstyrelsen

Sten-Anders Olsson
Enhetschef

Dnr SBN 2018/00662

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2018-12-14

Dnr SBN 2018/00662

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-02-13

§ 25

Dnr KFN 2018/00175

Remiss: Motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD),
Elving Anderson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg
simhall/badhus på Rimnersområdet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall
(KD), Elving Andersson (C) och Rolf Jonsson (L) gällande byggnation av
simhall/badhus på Rimnersområdet.I motionen beskriver motionärerna de fördelar som
en placering vid Rimnersområdet skulle ge i relation till beslutad placering på
Windingsborg.
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-04-13 § 76, att placeringen av Framtidens bad i
Uddevalla ska vara Windingsborg. Beslut om placering föregick av att olika placeringar
utreddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande pågår ett arbete med att ta
fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset. Arbetet
sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer enligt
gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver detta pågår
framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg samt flytt av vattenledning på
tomten utifrån framtida byggnations behov.
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 KFN2018/00175
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-14 § 293
Motion gällande bygg simhall/badhus på Rimnersområdet 2018-10-26
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-13 § 76
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att stå fast vid gällande
beslut om placering av framtidens bad i Uddevalla.
Förslag till beslut på mötet
Ordförande föreslår följande alternativa beslut:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut
om en flytt av badhusets placering.
Beslutsgång
Annelie Högberg (S) yrkar bifall på förslaget i handlingarna
Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden godkänner
ordförandes förslag till beslut.
Omröstning begärs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-02-13

Omröstning
Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst: bifall till ordförandes förslag till beslut
Nej-röst: bifall till förvaltningens förslag till beslut
Omröstningsresultat
Ja
Gösta Dahlberg (M)
Carl-Gustav Gustafsson (L)
Nina Andersson (C)
Karin Johansson (KD)
Caroline Henriksson (UP)
Monica Bang Lindberg (L)
6 st

Nej
Annelie Högberg (S)
Åke Granath (S)
Josef Sannholm (S)
Åsa Carlsson (S)
Thommy Carlin (SD)
5 st

Med sex stycken ja-röster mot fem stycken nej-rösten finner ordförande att nämnden
beslutat enligt ordförandes förslag till beslut.
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut
om en flytt av badhusets placering.
Reservation
Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Josef Sannholm (S), Åsa Carlsson (S) och
Thommy Carlin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-02-18
Monica Bang Lindberg, Thommy Carlin
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-18 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2019-02-18
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid

2019-01-17

Dnr KFN 2018/00175

Handläggare

Avdelningschef Fritid Anna Reinhardt
Telefon 0522-69 64 29
anna.reinhardt@uddevalla.se

Remiss: Motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD),
Elving Anderson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg
simhall/badhus på Rimnersområdet
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall
(KD), Elving Andersson (C) och Rolf Jonsson (L) gällande byggnation av
simhall/badhus på Rimnersområdet.I motionen beskriver motionärerna de fördelar som
en placering vid Rimnersområdet skulle ge i relation till beslutad placering på
Windingsborg.
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-04-13 § 76, att placeringen av Framtidens bad i
Uddevalla ska vara Windingsborg. Beslut om placering föregick av att olika placeringar
utreddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande pågår ett arbete med att ta
fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset. Arbetet
sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer enligt
gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver detta pågår
framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg samt flytt av vattenledning på
tomten utifrån framtida byggnations behov.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 KFN2018/00175
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-14 § 293
Motion gällande bygg simhall/badhus på Rimnersområdet 2018-10-26
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-13 § 76
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att stå fast vid gällande
beslut om placering av framtidens bad i Uddevalla.
Katarina Hansson
Kultur och fritidschef
Expediera till
Kommunfullmäktige

Anna Reinhardt
Avdelningschef Fritid

Uddevalla // 2018-10-26

Bygg simhall/badhus på Rimnersområdet
Vi i Alliansen i Uddevalla gick till val på en vision om att lägga badhus/simhall på Rimnersområdet. Vi anser att
den placeringen är det bästa alternativet sett ur tre grundläggande perspektiv:
•
•
•

Strategi
Ekonomi
Miljö och hållbarhet

Strategi
Området där nuvarande simhall ligger är utpekat som ett framtida centralt nybyggnationsområde med hög
attraktionsgrad. När Uddevalla centrum växer vill vi i Alliansen se till att byggnationen kan vändas mer mot
vattnet. Det vattennära läget är en av Uddevallas mest attraktiva platstillgångar och bör primärt frigöras till
boenden. I en modern stadsbild och i god strategisk planering är det därför inte rimligt att prioritera placering av
ett fristående badhus/simhall på ett av stadens mest attraktiva lägen som dessutom är redo för bostäder.
I arbetet Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun kretsat metodiken kring de så kallade TRASTaspekterna. Att placera simhall/badhus inom det mest centrala området kommer med stor sannolikhet motarbeta
flera aspekter i denna arbetsmodell. En central placering kommer att öka flödet av trafik när fler bilar och
busslaster kontinuerligt ska ta sig in till badhuset/simhallen. Parkeringsbehovet riskerar att öka kraftigt vilket gör
att ytan för parkering måste expanderas markant. En yta som Alliansen istället vill se som bostäder med vacker
arkitektur och friska grönområden i stadsbilden. Den centrala placeringen kommer att belasta gamla
Göteborgsvägen via Gustafsberg på ett ofördelaktigt sätt. Trafiken som ansluter från E6 behöver korsa hela
innerstaden och fortsatt skära av närheten till vatten och påverka säkerheten för fotgängare och cyklister.
Att istället placera simhall/badhus på Rimnersområdet löser denna problematik på ett strategiskt korrekt sätt.
Placering på Rimnersområdet möjliggör för bra trafikflöden och avlastar centrum från bilar och bussar.
Parkeringar och infrastruktur för ändamålen idrott blir samlade i ett område och kan effektiviseras fullt ut.
Ekonomi, miljö och hållbarhet
Att förlägga simhallen/badhuset till Rimnersområdet bygger ett modernt kluster av idrottsaktiviteter. Detta i sig
skapar en sund ekonomisk fördel då allt mer samlas på en plats. En restaurang och café kan exempelvis få bäring
då fler människor rör sig i samma byggnad. Föräldrar behöver inte skjutsa till flera områden i staden för att nå
olika aktiviteter. Något som är både ekonomiskt fördelaktigt och sparar miljön genom mindre utsläpp.
En placering på Rimnersområdet skapar också nya möjligheter för att samplanera parkeringar, trafik och
infrastruktur samt energianvändning på ett mer effektivt sätt. Många städer bygger exempelvis simhall och ishall
i anslutning till varandra för att kunna utnyttja de stora drifts- och energifördelar som uppstår när man kan växla
värme och kyla mellan ishall och simhall/badhus. Detta blir en hållbar byggnation både ur perspektivet ekonomi
och hållbar miljö. Teknikens utveckling går snabbt och vi måste se 10–20 år framåt i tiden. Om
simhallen/badhuset kan anläggas med utrymme för data/serverhall i källaren så kan serverhallen hyras ut på
långa kontrakt och spillvärmen kan gå till hållbar och miljövänlig uppvärmning av vattnet.
Arenor som simhall/badhus och ishall behövs i vår kommun och det är inte strategiskt, ekonomiskt eller
miljömässigt försvarbart i en modern samhällsplanering att dela upp dessa anläggningar på flertalet platser.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
•

Att den nya simhallen/badhuset ska byggas på Rimnersområdet

Mikael Staxäng (M)

Jonas Sandwall (KD)

Elving Andersson (C)

Rolf Jonsson (L)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 66

Dnr KS 2019/00161

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2018-2020
Sammanfattning
Kultur och fritidsförvaltningen beslutade under hösten 2018 att godkänna
slutrapportering av ett uppdrag från flerårsplan 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-02-13 § 23
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2018-2020,”Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga”

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-06

Handläggare

Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla.se

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2018-2020
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen beslutade under hösten 2018 att godkänna
slutrapportering av ett uppdrag från flerårsplan 2018-2020.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-02-13 § 23
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
att godkänna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2018-2020, ”Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga”

Ärendebeskrivning

Uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2018-2020


Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp
av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att
kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till
förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och
aktiviteter.
Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018:
Från Socialstyrelsen har medel sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad
simkunnighet för elever i förskoleklass. Från statens kulturråd har medel sökts för
Stärkta bibliotek och inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har
etableringsstöd sökts och använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt

Dnr KS

2019/00161

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-06

mediainköp på biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland
annat.
Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram
och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen,
gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv.
De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor
utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när
de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad
bredd på aktiviteterna försvåras.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Camilla Karlsson
Utredare

Dnr KS 2019/00161

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-02-13

§ 23

Dnr KFN 2019/00014

Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och
nämnduppdrag
Sammanfattning
Kultur och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat och genomfört en rad
politiska uppdrag. I ärendebeskrivningen finns kultur och fritidsförvaltningens
slutrapportering på följande uppdrag;
Från kultur och fritidsnämnden


Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande



Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på
Källdal

Från kommunfullmäktige


Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporteringen på samtliga nämnduppdrag och
avslutar därmed uppdragen.
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen på
uppdraget ”Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka
och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga” och därmed avsluta
uppdraget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-02-13

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-02-18
Monica Bang Lindberg, Thommy Carlin
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-18 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2019-02-18
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)

Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid

2019-01-24

Dnr KFN 2019/00014

Handläggare

Utvecklare Anna-Helena Wiechel
Telefon 0522-69 65 11
anna-helena.wiechel@uddevalla.se

Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och
nämnduppdrag
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat och genomfört en rad
politiska uppdrag. I ärendebeskrivningen finns kultur och fritidsförvaltningens
slutrapportering på följande uppdrag;
Från kultur och fritidsnämnden


Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande



Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på
Källdal

Från kommunfullmäktige


Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga

Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporteringen på samtliga nämnduppdrag och
avslutar därmed uppdragen.
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen på
uppdraget ” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka
och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga” och därmed avsluta
uppdraget.

Tjänsteskrivelse

2(3)

Kultur och fritid

2019-01-24

Ärendebeskrivning

Uppdrag från kultur och fritidsnämnden


Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande

Kultur och fritidsnämnden har under de två senaste åren mottagit ett större antal
medborgarförslag gällande former för nyårsfirande. Nämnden beslutade 2018-04-19 §
50 att utreda frågan om framtida nyårsfirande i kommunen.
Utredningen presenterades för och godkändes av nämnd 2018-09-20 § 117.
Utredningen konstaterade bland annat att fyrverkerier inte är fullt så miljöfarliga som
kritiken gjort gällande, och på publikavstånd är inte ljudet så högt att det skadar.
Snarare, visar utredningen, att de kommuner som tar bort det kommunala fyrverkeriet
får en högre andel privata fyrverkerier, vilket skadar djur och känsliga personer än mer.
Utredningen behandlade tre former; att fortsätta med fyrverkerierna eller att ersätta
dessa med en lasershow eller en ljuspromenad. Nämnden beslutade att tills vidare
fortsätta med kommunens offentliga fyrverkeri på nyårsafton.


Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på
Källdal

Sedan ärendet gavs förvaltningen 2015-11-23, har följande skett:
Ritningar på lokaler för kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall utarbetades under
2015, i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samordningsansvar under processen.
Studiebesök till Malmö gjordes för inspiration vad gäller utformning och arbetssätt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 i flerårsplan att inte utöka kommunbidraget
för Källdal. En medborgardialog genomfördes 2016 med fokus på
biblioteksverksamhet.
Kultur och fritidsnämnden beslutade under 2017 om den konstnärliga gestaltningen.
Skisser på kultur och fritids delar i Källdalsbygget presenterades på 2017 års Bo och
Leva mässa.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-03-22 § 39 att, under förutsättning att
nämnden inte beviljades utökade investerings- och driftsmedel för nybyggnation av
fullmåttshall, fritidsgård och bibliotek i Källdal, skulle nämnden avstå från att ta
lokalerna i anspråk och återlämna dem till barn- och utbildningsnämnden. I flerårsplan
2019-2021 beviljades en delvis utökad ram och arbetet med att planera verksamhetens
organisering och innehåll påbörjades utifrån rådande förutsättningar.
Under 2018 har organisationsskisser för kultur och fritidsverksamheter utarbetats och
projektledare tillsatts. Projektledarens uppgift är att samordna förvaltningens olika
verksamheter både när det gäller utvecklingen av verksamhetens innehåll och fysiska
miljö. Även framtagande av organisering och samordning av tjänster och

Dnr KFN 2019/00014

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kultur och fritid

2019-01-24

arbetsuppgifter i huset kommer att planeras. Att få en projektledare på plats kommer
innebära att uppdraget kan genomföras inom utsatt tid.
I och med kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2019-2021 ”att använda 4 mkr
till ny fritidsgård, idrottshall och info/bibliotek i Källdal”, bedömer kultur och
fritidsförvaltningen att nämnduppdraget att ”planera en nybyggnation av en kombinerad
fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal” är avslutat.
Uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2018-2020


Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp
av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att
kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till
förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och
aktiviteter.
Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018:
Från Socialstyrelsen har medel sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad
simkunnighet för elever i förskoleklass. Från statens kulturråd har medel sökts för
Stärkta bibliotek och inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har
etableringsstöd sökts och använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt
mediainköp på biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland
annat.
Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram
och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen,
gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv.
De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor
utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när
de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad
bredd på aktiviteterna försvåras.
Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera till kommunfullmäktige

Anna-Helena Wiechel
Utvecklare
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Till fullmäktige i
Uddevalla kommun,
organisationsnummer
212000-1397

Kommunens revisorel
Revisionsberättelse ftir år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag,
stiftelser och kommunallorbund.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar ftir att verksamheten bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer samt
fiir verksamheten. De ansvarar också ltir att det finns en tillräcklig intern kontroll
och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar fijr att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och ltireskrilter som gäller
fiir verksamheten. Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomlorts med den inriktning och omfattning som behövts ör att
ge rimlig grund fiir bedömning och ansvarsprövning.
de lagar och loreskrifter som gäller

Vi bedömer

att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett åindamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredsstäl lande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

Vi bedömer att styrelsens,

nämndernas och beredningarnas intema kontroll i huvudsak har varit tillräcklig

Vi bedömer

att resultatet enligt årsredovisningen inte är lorenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
fullmäktige uppställt och att Uddevalla kommun ej har god ekonomisk hushållning ftr 2018.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet tör styrelse, nämnder och beredningar
dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning ör 2018

Vi

åberopar bifogad redogörelse.

Uddevalla den 28 mars 2019
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Redogörelse för revisionen år 2018
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsp rocess
Granskningen visade att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig
underhållsprocess for kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att
fatta beslut om ft)rvaltningens ftrslag på underhållsplaner i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer ör investeringar. Därtill rekommenderades samhällsbyggnadsnämnden att utveckla
uppftiljningen tillnämnden avseende det planerade underhållet. Nämnden rekommenderades även
tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen for budgeten avseende det planerade
underhållet.

Granskning av Uddevalla Utvecklings AB (UUAB) styrning av dotterbolagen
Granskningen visade att UUAB har en acceptabel kontroll över dotterbolagen men att
formuleringen och uppöljningen av ägardirektiven bör ftirändras. Utifrån granskningen
identifierades ett antal ftirbättringsområden gällande ägardirektivets utformning och rutiner kring
avstämning samt upploljning av bolagets verksamhet i forhållande till ägardirektivet.
Grans knin g av Uddevalla kom m uns öve

rftirmyndare

Granskningen visade att överformyndaren i Uddevalla kommun har säkerställt att örmyndare,
örvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig örvaltning och har en tillfredsställande intern

kontroll.
Utifrån granskningen rekommenderades överörmyndaren att omformulera delegationsordningen
samt komplettera reglementet med paragrafer som berör hantering av personuppgifter och
arkivhantering. Därtill rekommenderades överformyndaren att utreda möjligheterna att örbättra
brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet, samt säkerställa att arkivbeskrivning upprättas
for verksamheten.

Granskning av delårsbokslutet 2018
Enligt kommunallagen ska det finnas en uppfoljning av målen som har betydelse ör god ekonomisk
hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ett antal målsom både är kopplade till verksamheten
och kommunens finanser. För att nå god ekonomisk hushållning ska enligt flerårsplanen en större
andel av målsättningarna inom respektive perspektiv uppnås.

I granskningen gjordes bedömningen att resultatet for flera av måtten som låg till grund ör god
ekonomisk hushållning inte var ftirenligt med vad kommunfullmäktige beslutat. Mot bakgrund av
detta delades kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte forväntades uppnås
under 201 8.

s
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Kommunrevisionen har under året genomört en uppfoljning av de ördjupade granskningar som
genomlordes 2016. Den sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnderna i
stort har vidtagit åtgärder utillån 2016 års rekommendationer men att ett antal rekommendationer
kvarstod. I den uppfoljande granskningen bedömdes vissa rekommendationer kvarstå for
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden.

Löpande granskning 2018
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomforts.
Den sammanfattande bedömningenvar all den interna kontrollen kan forstärkas inom vissa
områden.

Förstudie av roll- och ansvarsfiirdelning avseende planbesked, markanvisningar och
exploatering
Förstudien visade att det finns olika uppfattningar avseende vilka konsekvenser nuvarande
ansvarsfordelning avseende planbesked, markanvisning och exploatering medfor ör
kommunledningskontoret respektive samhällsbyggnadsörvaltningen.

I lorstudien uppmärksammades två risker. Dels risk for otydliga riktlinjer och arbetssätt vad gäller
markanvisningar beaktat att det saknas en aktuell markanvisningspolicy. Dels risk for bristande
samverkan inom ramen

Bokslutsgranskning

ör

ftlrprövningsprocessen.

20 I 8

I granskningen framkom att kommunen gör ett antal avsteg från rådet ör kommunal redovisnings
(RKR) rekommendationer. Bedömningen var ändå att kommunen iallt väsentligt upprättat bokslut
och årsredovisning enligt god redovisningssed.

I granskningen delades kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte uppnås
under 2018. I granskningen konstaterades att kommunen uppfyller balanskravet.
Grundläggande granskning 2018
Syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge revisorerna underlag fiir
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet ienlighet med kommunallagen
och God revisionssed.
Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnderna iallt väsentligt ftljer
de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende uppfoljning och rapportering. Därtill
bedömdes att valnämnden kan utveckla uppfoljningen utifrån riktlinjer ör ekonomistyrning. Den
sammanfattande bedömning var också att kommunstyrelsen och nämnderna ihuvudsak öljer de
anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det fanns dock utvecklingsområden
avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern kontroll.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 67
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Årsredovisning 2018 Uddevalla kommun
Sammanfattning
Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018.
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning.
Yrkesrevisionens (E&Y) utkast till granskningsrapport bifogas.
Som bilaga redovisas ”Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2018” vad gäller
prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas egna verksamhetsberättelser finns även publicerade på kommunens hemsida Uddevalla.se under
rubriken Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi och budget/Årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Förslag till årsredovisning 2018
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2018
Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport för 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i
övrigt godkänna årsredovisningen för 2018 samt
att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort för 2018

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-06

Handläggare

Ekonomichef Bengt Adolfsson
Telefon 0522-69 60 15
bengt.adolfsson@uddevalla.se

Årsredovisning 2018 Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2018.
Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning.
Yrkesrevisionens (E&Y) utkast till granskningsrapport bifogas.
Som bilaga redovisas ”Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2018” vad gäller
prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande dokument samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas egna verksamhetsberättelser finns även publicerade på kommunens hemsida Uddevalla.se under
rubriken Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi och budget/Årsredovisning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Förslag till årsredovisning 2018
Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2018
Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport för 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i
övrigt godkänna årsredovisningen för 2018 samt
att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort för 2018

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
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Omslagsbild:
”Uddevallas blomsterprakt”
Foto: Victor Anderberg
Vinnare av Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild
till Årsredovisning 2018 för
Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik på
Uddevalla Gymnasieskola.
Victor Anderberg
Foto: Pär Bergman

Årsredovisningen är producerad av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
kommunikationsavdelningen och Uddevalla kommuns tryckeri.
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Partier och mandatfördelning
2014–2018
Parti
Socialdemokraterna

Mandatfördelning
21

Befolkningsförändring 2018
171231

55 763

Födda

622

Döda

514
380

Vänsterpartiet

6

Flyttningsnetto

Miljöpartiet

4

Justering

Moderaterna

9

181231

Kristdemokraterna

4

Befolkningsökning 2018

Liberalerna

4

Centerpartiet

2

Uddevallapartiet

5

Sverigedemokraterna

6

Totalt

61

8
56 259
496

Största branscher i kommunen 2017
Bransch
Vård, omsorg, sociala tjänster

Kvinnor

Män

Totalt

4 194

1 118

5 312

Utbildning

2 231

805

3 036

Handel

1 696

1 911

3 607

Byggverksamhet
Företagstjänster

166

2 315

2 481

1 042

1 377

2 419

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE | XXXXXX

Foto: Linda Svensson

”Varit fokuserade på att
öka bostadsbyggandet”
Uddevalla står inför stora utmaningar. Det handlar både om att möta de
stora demografiska ökningarna som vår verksamhet ska hantera de kommande åren, och att säkerställa utvecklingen av staden för framtiden.
Att vi under många år haft en ekonomi i balans gör att
vi står väl rustade inför dessa utmaningar. Det ekonomiska utfallet för 2018 följer mönstret från tidigare
med ett överskott på en högst anständig nivå.
De senaste åren har varit fokuserade på att öka
bostadsbyggandet och att modernisera centrala Uddevalla. Omvandlingen av Kungsgatan och Kungstorget i
centrum har påbörjats. Nyproduktion i bostadskvarteren
Åberg, Eol och Sundberg har haft inflyttning alternativt pågår. Nytt badhus i kvarteret Walkesborg samt
nya högvattenskydd med kajpromenad är färdigt för
byggstart. Detta tillsammans med en långt framskriden

planering för att omvandla kvarteret Anegrund till ett
modernt bostadsområde, gör att vi inom snar framtid
har en helt omvandlad central stadskärna att identifiera
oss med.

Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNDIREKTÖREN

Foto: Peter Ljunggren

”Uddevalla forsätter
att utvecklas”
Uddevalla är i en genomförandefas av många och stora utvecklingsplaner och
investeringar. I vår projektportfölj finns satsningar på förskolor, gruppbostäder
samt äldreboende som just nu är i genomförandefas.
Vi ser också större investeringar såsom badhus, Källdalsskolan samt brandstation vilka också är i framdrift.
Sammantaget är detta mycket positivt för vår kommuns utveckling och välfärd.
Satsningen på stadens centrum pågår och vi har under året invigt Kungsgatan som upprustats och Kungstorget är i begrepp att helt färdigställas. Min absoluta
uppfattning är att vi kraftigt höjt attraktiviteten genom
dessa insatser och vi fortsätter nu med nästa fas i centrums utveckling med full kraft. Den vackra sommaren
och satsningen på lokala arrangemang har inneburit att
stadens centrum varit en plats av myller med en känsla
att det är där det händer.
KOMMUNEN HAR ÄVEN inlett en dialog med fastighetsägarna kring hållbar konsumtion och utveckling av
centrumkärnan. Vår förhoppning är att vi tillsammans
ytterligare kan stärka staden och centrums attraktivitet.
Arbetet med långsiktig statsutveckling och vår centrala områdesplan har under året pågått för fullt. Inom
detta område inbegrips översvämningsskydd, kajstråk,
bostäder, gestaltning och utveckling av hamnområdet.
Ytterligare en långsiktig utvecklingsfråga som kommunen under året drivit i samverkan med näringsliv och
övriga kommuner i Bohuslän är frågan kring utveckling
av Bohusbanan och dubbelspår. Här finns en mycket
stor potential och genomförda utredningar påvisar stor
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nytta. Dessa långsiktiga utvecklingsfrågor kommer
fortsatt att drivas med full kraft under kommande år.
UDDEVALLA KOMMUN satsar mycket på digitalisering

och utveckling av e-tjänster. Under 2018 har 11 nya
e-tjänster utvecklats och vi har genomfört en mycket
stor förändring i form av byte av teknisk plattform, dvs.
övergången till Det nya digitala kontoret. Det nya digitala kontoret innebär att vi, som en av de första kommunerna i Sverige, anpassat vår tekniska plattform efter
de nya reglerna kring bl.a. säkerhet som tillkommit
under året. Den nya tekniska plattformen är molnbaserad och klarar alla krav som idag ställs.
Avslutningsvis vill jag kommentera vikten av god
kommunal service. Vi kan se en positiv effekt av det
kontaktcenter vi etablerade under 2017 samt det kvalitetsarbete kring bemötande som bedrivs i våra olika
verksamheter. Vi har idag en tillgänglighet via telefon
och e-post som är bättre än jämförbara kommuner och
naturligtvis kommer vi fortsatt driva
utvecklingen mot en sammantagen
service och bemötande i toppklass.

Peter Larsson
Kommundirekör
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Foto: Douglas Vidarsson. Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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Högkonjunkturen mattas av
Året inleddes med stor optimism om en fortsatt stark
konjunktur, men i slutet av året så tyder alltmer på att
toppen av högkonjunkturen har passerat. Det innebär
att utsikterna för svensk ekonomi skruvas ner något,
samtidigt som kommunsektorns utveckling är fortsatt
stabil.
Den svenska BNP-tillväxten sjönk något under årets
sista kvartal. Under året har nivån på bostadsbyg-gandet mattats av och bidragit till inbromsningen i ekonomin. Sysselsättningstillväxten växlade ned under året
och arbetslösheten ser ut att stanna på en nivå strax
över 6 % nästa år. Det tyder på stora matchningsproblem på arbetsmarknaden. Trots den starka konjunkturen är arbetslösheten fortsatt mycket hög bland utrikes
födda. Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och den fortsatt stora bristen på arbetskraft med
efterfrågad kompetens medför att löneökningstakten
troligtvis fortsätter att öka framöver.
Riksbanken fattade i december beslut om att höja
reporäntan till -0,25 %, vilket är den första räntehöjningen på sju år. Höjningen beror bland annat på att
KPIF-inflationen har varit i nivå med målet på 2 %.
Inflationen bedöms nå målet de kommande åren, vilket troligtvis innebär ett gradvis ökande ränteläge för
både korta och långa räntor. Inflationen som når, eller
överträffar, målet innebär oftast att konjunkturen är på
väg att vända och centralbankens räntehöjning riskerar
att förstärka avmattningen.

Viktiga händelser i Uddevalla under året
Utveckling av centrum har stått i fokus under hela
2018. Upprustning av Kungsgatan och Kungstorget
har pågått under året och i december färdigställdes
första etappen. För att skapa en levande stadsmiljö har
arbetet med s.k. Business Improvement Distict (BID)
fortsatt. Arbetssättet innebär att fastighetsägarna och
det offentliga samarbetar om gemensamma platser.
Inom skolverksamheten har det varit fokus på höjda
kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero. Det är
också fortsatt intensivt arbete för att lösa lokalbehov
och bemanning i och med starkt ökande volymer. Ett
bredare utbud av boendeformer för äldre genom fler
demensplatser på Arödsdal, fler platser på Rosenhäll
samt omvandling från särskilt boende till trygghetsboende på Sofiedal och Hovhult har socialtjänsten arbetat med. Inom kultur och fritidsområdet så har andelen
barn i kulturskolan som bor i utanförskapsområden
mer än fyrdubblats under året, tack vare nya arbetssätt.
Allas sommarlov har nått ca 13 000 barn.

Uddevalla når inte god ekonomisk
hushållning 2018
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att
bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk
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hushållning i kommunen ska finansiella och verksamhetsmässiga mål tas fram. Uppfyllandet av dessa mål
ska då anses utgöra definitionen av god ekonomisk
hushållning. De slutliga finansiella och verksamhetsmässiga resultaten för året ska därefter bedömas i förhållande 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 överstiga kostnaderna. För att leva upp till kravet på god
ekonomisk hushållning krävs dock mer än detta. De
fyra finansiella målen är satta utifrån hur Uddevalla
kommun definierar god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. För verksamheten är de 20
målsättningarna enligt kommunfullmäktiges styrkort
definitionen av god ekonomisk hushållning i denna
del. Totalt omfattar kommunens definition av god
ekonomisk hushållning 24 mål.
För Uddevalla gäller att 75 % av målen, dvs. tre av
fyra, i respektive perspektiv tillsammans ska vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk
hushållning.
Det finansiella perspektivet
Endast ett av de fyra finansiella målen uppfylls, dvs.
25 %, vilket innebär att god ekonomisk hushållning
inte nås inom detta perspektiv.
Det verksamhetsmässiga perspektivet
Av kommunens 20 målsättningar i detta perspektiv
mäts 16 under 2018. Av dessa uppnås 4, dvs. 25 %.
Inom detta perspektiv nås därmed inte god ekonomisk
hushållning.
Sammanfattande perspektiv
Sammantaget nås endast 5 av under året 20 mätta mål,
dvs. en uppfyllnadsgrad av 25 %. Uddevalla kommun når därmed inte god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet under 2018.

Begränsade sociala ”investeringar”
Inom ramen för framtida budget har 15,0 mkr öronmärkts för en social ”investeringsreserv”. Beslut om
disposition har tagits dels för projekt ”Förstärkt och
samordnat familjestöd” med 11,6 mkr under 5 år, och
dels ”Fallprevention” med 9,6 mkr under 4 år. Under
2018 har 1,7 mkr ianspråktagits till ”Förstärkt och
samordnat familjestöd”, återstår därmed 4,5 mkr. Projektet har en återbetalningstid på 8 år, med start 2017.
Projekt ”Fallprevention” har ianspråktagit 2,2 mkr
under 2018, återstår därefter 4,7 mkr. Projektet har en
återbetalningstid på 9 år, med start 2017. I enlighet
med riktlinjer från bl. a. Rådet för kommunal redovisning redovisas inte den sociala ”investeringsreserven”
som regleringspost i balanskravsutredningen.
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Samhällsutvecklingen i Uddevalla
I november 2016 antog kommunfullmäktige en
områdesplan för planering och utveckling av området
kring Bäveån, väster om Västerlånggatan. Under 2017
etablerades en projektorganisation inom avdelningen
och förstudier och flera olika markundersökningar
gjordes utifrån markföroreningar, stabilitet och hydrogeologi. Under 2018 har arbetet fortskridits inom flera
områden, såsom Riversideängen, Badö/Bäveområdet
samt Anegrund. Strategiska landskapsarkitekter har
genomfört första fasen som ligger till grund för en
helhetssyn av en möjlig stadsutveckling (Masterplan),
där hänsyn har tagits till frågor som bebyggelse, gestaltning, trafik, allmän plats m.m. och där samarbetet
har intensifierats med projekt översvämningsskydd/
strandpromenad.
Områdesplanen bygger på kommunens samhällsbyggnadsstrategi vilken syftar till att utveckla bostäder
och lokaler på ett ansvarsfullt och hållbart sätt där
skydd och trygghetsskapande åtgärder även bidrar till
stadens försköning.
Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla Stad
vann laga kraft i november 2017. I planen framgår det
att all planering ska utgå ifrån alla människors lika
värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning/identitet eller ålder.
2018 års översiktsplanearbete har fokuserats på
framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen. Under våren 2018 genomfördes sex stycken
medborgardialoger samt ett antal riktade dialoger och
enkätundersökningar som syftade till att undersöka
hur Uddevallaborna upplever sitt vardagsliv. Totalt
deltog ca 300 personer. Kommunens landskapskaraktärsanalys med vindbruksplan uppdaterades och

kompletterades med en social konsekvensbeskrivning
och en havskaraktärsanalys. Under året startade även
ett antal arbetsgrupper upp inom översiktsplaneringen
med deltagare från alla förvaltningar, kommunala
bolag och några externa deltagare.
Ett arbete har påbörjats med att göra en miljö- och
hållbarhetsbedömning av översiktsplanen och ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen har genomförts.
Under hösten redovisades resultatet från arbetsgruppernas arbete i form av ett förslag till markanvändning
för hela kommunens yta, planeringsprinciper för olika
ortstyper samt förslag till en geografisk utvecklingsstrategi för kommundirektören. Under året har arbetet
med att skapa en användarvänlig plattform för den
digitala översiktsplanen fortskridit vilket resulterat i
en färdig plattform att bygga vidare på med information från översiktsplanen.
För att öka delaktigheten och engagemanget
vid samråd har 9 olika kortfilmer producerats som
benämns som ”Röster från Uddevalla” och utgör
berättelser från 9 olika invånare i kommunen. Vidare
startades arbetet med att inom ramen för översiktsplanen skapa långsiktiga riktningar för att nå kommunens
vision och i december beslutade Kommunstyrelsen att
anta 5 riktningar.
Arbetet med kommunens vatten- och avloppsplanering har fortskridit under 2018. Under hösten 2018
skickades ett förslag på VA-utbyggnadsplan på remiss
både internt, till de politiska partierna samt till LRF.
Som underlag till VA-prioriteringar ligger tidigare
framtagna dokument som VA-översikten och VApolicyn samt Uddevallas samhällsbyggnadsstrategi.
Även arbetet med kommunens vattenförsörjningsplan
har fortskridit främst i Västvattens regi.

Visionsbild Bäveån in mot staden Illustration: Liljewall arkitekter
ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN
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Genomförandeplanen för bostadsförsörjning har
reviderats och beskriver bostadsutvecklingen de närmaste åren. Enligt planen kan ca 1 100 nya bostäder
tillkomma med tyngdpunkt på bostäder i flerbostadshus. Genomförandeplanen utgör en beställning till
förvaltningar och bolag för att säkerställa en samordnad verksamhetsinriktning och planering för åren
2020–2022. Lokalförsörjningsplan är framtagen för
2019–2029 och ligger till grund för beslut om lokalinvesteringar i flerårsplanen för 2020–2022.
Under våren 2018 blev kommunen certifierad enligt
ISO 14001:2015. Efter att ha varit en EMAS-certifierad kommun i fjorton år, beslutade fullmäktige 2017
om att utveckla miljöledningssystemet och införa ISO
14001:2015. Övergången till ISO 14001:2015 innebär
att kommunen tar ett bredare strategiskt grepp om
miljöfrågor och sätter större fokus på ledarskap. Det
innebär också att det blir mer fokus på hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.
En trafik- och parkeringsstrategi har antagits med
inriktningen att skapa ett tillgängligt men hållbart
transportsystem som också stärker möjligheterna till
god livskvalité och en attraktiv stad. Som fortsättning
på strategin har ett arbete med nya parkeringstal (Pnorm) nu påbörjats.
Nya planer för nationell och regional transportinfrastruktur har fastställts med utgångspunkt från kommunalförbundens utpekade brister i infrastrukturen.
Regeringen har upphävt vägplanen för utbyggnad av
väg 161 mellan Rotviksbro och Bäcken vilket betyder
att projektet kommer att försenas många år. En ny
vägplan för hela sträckan Rotviksbro till Skår färjeläge
ska nu tas fram.
Resandet i stadstrafiken fortsätter att öka men p.g.a.
ny mätmetod kan nya resandeuppgifter inte jämföras
med tidigare. Resandet mätes numera med hjälp av automatiska kundräkningssystem. För att nå målet om en
högre marknadsandel för det kollektiva resandet måste
fler åtgärder som gynnar kollektivt resande komma
till stånd. En framgångsfaktor är en samhällsplanering
som bidrar till ökad andel hållbara resor. En tydlig
struktur för stadstrafiken ger bättre planeringsförutsättningar för bl.a. bostadsutveckling.
Kommunen deltar aktivt i Västra Götalandsregionens arbete om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen
vilket i trafikförsörjningsprogrammet utpekats som ett
prioriterat område för kollektivtrafikens utveckling.
God samhällsplanering är nödvändig också för ökad
andel hållbara resor. Kommunen följer kollektivtrafikens utveckling löpande i särskilda forum tillsammans med företrädare för Västra Götalandsregionens
politiker och aktuella bussoperatörer.
Västra Götalandsregionen fortsätter att utveckla
och hänvisa till tåg som huvudalternativ för regionala
resor. Järnvägsplanen för ett mötesspår i Grohed har
fastställts och bygghandlingar för entreprenad pågår.
Mötesspåret väntas stå klart i november 2020. Resan-
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det på Bohusbanan har inte ökat jämfört med tidigare
år. Kommunerna (KUSTO) längs södra Bohusbanan
samverkar för att driva på en utveckling av järnvägsinfrastrukturen och förbättrad tågtrafik i stråket.

Uddevallas rustar för framtiden
Uddevallas roll som tillväxtmotor i regionen är beroende av en väl fungerande infrastruktur inkluderande
kopplingar till arbetsmarknadsregionen i Göteborg och
bohuskommunerna. Kommunen har därför etablerat
ett flertal samverkansarenor. Uppbyggnaden av ett
gemensamt konsortium mellan bohuskommunera och
näringslivsorganisationer har intensifierats, för att arbeta med att öka priorite-ringen av Bohusbanan i Trafikverkets planer. Utveckling kräver en utbyggnad till
dubbelspår mellan Göteborg och Oslo via Uddevalla.
Förutom Uddevallas utmaning med snabbare kommunikation och dubbelspår till Göteborg, är tillgången till
rätt kompetens för näringslivet ett sårbart område.

Besvärligt ekonomiskt framtidsperspektiv

Utsikterna för svensk ekonomi har efter flera år med
hög tillväxt skruvats ned och bedömningen är att
toppen på högkonjunkturen har passerats, men att
högkonjunkturen består och att arbetsmarknaden
fortsatt är stark. Befolkningsökningar, demografiska
förändringar, stora offentliga investeringar och starka
statsfinanser förväntas ge fortsatt stöd åt tillväxten.
Flera konjunkturbedömare tror att den svensk BNP
växer med runt 2 procent 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.
Sveriges Kommuners och Landstings skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om
ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant
uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt de
närmaste åren. Oavsett hur snabbt det går så står
kommuner och landsting inom kort inför en mycket
besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett för långsamt växande
skatteunderlag. SKL räknar med att BNP växer med
strax under två procent de kommande åren. Trots ett
alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Normaliseringen av
konjunkturläget under 2019 och 2020 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 demografiska behoven som ökar även här, men en hög investeringsnivå bidrar. Glappet mellan behov och resurser
kommer, om inget görs, att motsvara en skattehöjning
på upp mot 2 kronor för Uddevalla.
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Verksamhetsredovisning
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Människor, föreningar och näringsliv ska ha goda förutsättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen.
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 24 målsättningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar,
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla.
Även SCBs medborgarundersökning, vilken mäter
invånarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna och SKLs Kommunens Kvalitet i Korthet, som
mäter kommunens prestationer, bidrar till att tydliggöra 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 från fem mått att målsättningen nås.
Sex mått visar ett resultat som är i närheten av målsättningen och nio mått visar ett resultat som är långt ifrån
målsättningen. Resultatet för fyra mått har inte gått att
bedöma bland annat på grund av nya mätmetoder hos
Västtrafik och SCB.
Andelen män och kvinnor som förvärvsarbetar, 2064 år, har förbättrats och visar på en positiv utveckling

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning
Resultatet når
målsättningen
Resultatet når inte
målsättningen
Resultatet når nästan
målsättningen
Resultatet har inte
gått att bedöma

5

9

6

4

där kommunens målsättning nås. Andel elever som tar
gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program
har ökat i Sverige, detsamma gäller för Uddevalla
gymnasieskola som visar på en starkt ökande trend
även om kommunens målsättning inte nås. Andelen
inköpta ekologiska livsmedel har ökat för fjärde året i
rad från 13 % till 25 %. Inom LSS och serviceboenden
mäts kvalitetsaspekterna varje år och för 2018 visar
resultaten att målsättningen inte nås. Detsamma gäller
kommunens ekonomimått där enbart ett av fyra mått
når målsättningen.

Medborgare
Övergripande mål
En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna.
Föräldrars nöjdhet med förskolan
Källa: egen undersökning
Ingen brukarundersökning har genomförts under året.
Däremot har en alternativ undersökning genomförts
som kan ge en fingervisning om läget. Den visar att

vårdnadshavarna är nöjda med sina barns förskola/pedagogisk omsorg men den visar också på utvecklingsområden kommunikation och bemötande.
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Andel behöriga till något nationellt
program på gymnasiet
Källa: Skolverket
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Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har i riket ökat med nästan
två procentenheter sedan förra läsåret. I Uddevalla
kommun har en ökning skett med 0,9 procentenheter.
Kommunen ligger under rikssnittet på 82,7 %. I riket
är det framför allt andelen behöriga pojkar som ökat
medan det i Uddevalla kommun är andelen behöriga
flickor. Pojkarna ligger kvar på samma nivå som föregående år. Exkluderas nyanlända elever från statistiken kan en negativ trend noteras i Uddevalla kommun
de senaste tre åren, där andelen behöriga har sjunkit
med tre procentenheter. Det är pojkarnas resultat som
har sjunkit. Även om resultaten förbättrats något på
totalen visar statistiken på fortsatt stora skillnader i
resultat mellan skolor men också i förutsättningarna.
Andel elever med gymnasieexamen
inom tre år
Källa: Skolverket
På riksnivå har andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år ökat för femte året i rad. Även
Uddevalla gymnasieskola uppvisar en positiv trend.
Inklusive IM (Introduktionsprogrammen) har Uddevalla gymnasieskola sjunkit något. Uddevalla gymnasieskola har dock en hög andel elever från Introduktionsprogrammen med gymnasieexamen inom tre
år jämfört med riket och med en positiv utveckling.
Detta tyder på att gymnasieskolans arbete för att öka
genomströmningen på IM har givit resultat. Det går
inte att urskilja någon större skillnad i resultat mellan
högskoleförberedande- och yrkesprogram. Uddevalla
ligger över rikssnitt vad gäller yrkesprogrammen och
något under inom de studieförberedande. Det är ingen
Utbilningsnivå på eftergymnasial nivå
Källa: SCB
Uddevalla kommun har en för delregionen ganska
stabil siffra vad gäller utbildningsnivån, även vad gäller utlandsfödda, där utbildningsnivån är så hög som
34 %, där kvinnor innehar 37 % och männen 32 %.
Vad gäller kommunens invånare i sin helhet är årets
siffra 38 %. Värt att notera är att kvinnornas nivå är
hela 48 %, medans männen uppnår 30 %. Dock tappar
Uddevalla i förhållande till orter med närhet till, eller
där högskola återfinns. Ett aktivt arbete fortsätter kring
de faktorer som tydligast påverkar resultatet, vilka är,
attraktion att bo och leva i kommunen, infrastruktur
och pendlingsförutsättningar, etableringar av företag
med kvalificerade yrken, satsande på samverkan med
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Matematik och svenska som andra språk är ämnen där
måluppfyllelsen behöver öka för att överhuvudtaget
börja närma sig målnivåer om 100 % behörighet till
gymnasieskolan.
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större skillnad i resultat mellan könen på totalen. Dock
är det en större andel pojkar än flickor som tar examen
inom yrkesprogrammen och tvärtom inom de studieförberedande programmen.
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kunskapsintensiva verksamheter och utökade avtal
med högskolor och forskningsverksamhet samt tillgång till eftergymnasial utbildning.
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Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Källa: SCB
Enligt Konjunkturinstitutet så kulminerade högkonjunkturen under första halvåret 2018. Ekonomin är nu
på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Arbetsmarknaden är
fortsatt stark även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Skillnaden i förvärvsintensitet mellan
kvinnor och män, har detta år ökat sex tiondelar, till
2,6 %.
Bedömningen är att förvärvsintensiteten är fortsatt
hög, dock krävs ökade satsningar för att öka antalet
förvärvsarbetande, samt bättre pendlingsmöjligheter
till regionens arbetsplatser och arbetsmarknad.

Nya företag per 1000 invånare
Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer
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Med statistik från Företagsbarometern ligger nyföretagandet/1000 invånare på 5,2. En möjlig orsak är att
befolkningstillväxten i Uddevalla är och varit relativ
stor. Många nyanlända, vilka många gånger är i etableringsfas och ibland något längre från arbetsmarknaden, kan möjligen påverka det statistiska måttet.
Tendensen på något minskat företagande är nationell.
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Förbättrat företagsklimat
Källa: SKL
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En viktning av 2018 års data ger en fortsatt svag uppgång på ca 73. Mätdata för 2018 Brandskydd och Serveringstillstånd saknas dock (endast index med fler
än 7 mätpunkter redovisas). I skattning för 2018 har
därför index från 2017 använts för dessa två myndighetsområden. I jämförelse med andra kommuner ligger
Uddevalla i nivå med, eller strax över, nationellt medelNKI (nöjd kund index), (nationellt NKI 2017 är 71).
Vår bedömning är att vi just nu har ett stabilare företagsklimatsindex, utifrån ett nationellt jämförelseläge.
De största bristerna är: missnöjd med informationen på
webbplatsen; förståelse för sökandes problemsituation;
bristfällig rådgivning och vägledning samt den upplevda kompetensen hos handläggare.
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Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Källa: SKL
Målsättningen 2018 innebär en höjning av resultat
från 93 % till 96 %. För att målsättningen skulle ha
nåtts hade krävts en förbättring i minst en av indexets indikatorer, till exempel att kommunen i större
utsträckning arbetar med medborgardialog kopplat
till budgetprocessen alternativt öppnar upp nämndssammanträdena. Under hösten 2018 har en jämförelse
gjorts beträffande förekomsten av öppna sammanträden i några med Uddevalla jämnstora kommuner.
Resultatet visar att hälften av de granskade kommunerna inte har några öppna sammanträden, och
några kommuner har någon eller några nämnder som
delvis har öppna sammanträden. I det perspektivet har
Uddevalla ett bra resultat eftersom några nämnder har
delvis öppna sammanträden.
En sammanställning av de synpunkter (beröm och
klagomål) som inkommit till kommunens Kontaktcenter visar att det under året inkommit 60 synpunkter,
och i jämförelse med förra året har andelen beröm
ökat. Under året har det inkommit 91 medborgarförslag, det är fler än något annat år.
Kommunen har under året genomfört flera medborgardialoger, framför allt inom ramen för arbetet

Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Källa: SKL
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med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen,
men även gällande en lekplats. Utöver detta har en
hel del dialogliknande insatser gjorts, som syftat till
att stärka förtroendet hos medborgarna, främja ett gott
dialogklimat och få till stånd bättre beslutsunderlag
för kommunens nämnder. Flera nämnder har olika
former av brukarråd som oftast fungerar som ett forum
för att möta brukare för att svara på frågor eller få in
synpunkter. En del brukarundersökningar har också
genomförts.
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Under hela året har arbete pågått för att öka andelen
ekologiska livsmedel. Fler och fler produkter byts ut
från konventionella till ekologiska.
Måltidservice, som lagar och serverar mat till alla
förskolor, skolor och gymnasium samt för boende
inom äldreomsorgen, står för att den största andelen
inköp av livsmedel ökar kontinuerligt. Utgångspunkten i planeringen av menyer är i huvudsak de
ekologiska produkterna. Det har bestämts att vissa
produkter vid inköp måste vara ekologiska, exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe.
Måltidsservice arbetar med att synliggöra arbetet med
ekologiska livsmedel på ett bättre sätt gentemot kunder och gäster genom att marknadsföra de ekologiska
produkter som verksamheten använder sig av. Utöver
detta arbetas det med en ”köphjälps”-lista som kontinuerligt uppdateras och används av medarbetarna vid
menyplanering. Vid direktupphandlingar ställs större
krav på ekologiska produkter vilket påverkar måttets
resultat positivt.
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Inom socialtjänsten verksamheter har andelen
ekologiska livsmedel ökat mycket under sista kvartalet, från 16 % till 23 %. I arbetet för nästa upphandling (2019) ligger fokus på fler ekologiska och
klimatsmarta produkter. Uddevalla, i samarbeta med
till exempel Vänersborg och Trollhättan, ställer högre
krav på ekologiskt och klimatsmart vid alla former av
upphandling.
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Kollektivtrafikresandet med
stadstrafiken ska öka
Källa: Västtrafik
Västtrafik har under 2018 förändrat sättet att räkna ut
kollektivtrafikresandet vilket innebär att det inte går
att göra jämförelser med tidigare år.
Stadstrafikforum som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om tätortstrafiken i Uddevalla har beslutat att en kollektivtrafikplan
för Uddevalla ska tas fram. Arbetet påbörjades strax
före sommaren och ska kartlägga kollektivtrafikens

Förutsättningar för god och jämlik hälsa
ska öka
Källa: index
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa i Uddevalla
kommun mäts i form av ett index med 11 indikatorer som skildrar befolkningens övergripande hälsa.
Samtliga nämnder/förvaltningar är kommunövergripande ansvariga för detta mått. Indikatorer som vägs
in är barn och ungas livsvillkor och väg in i vuxenlivet
(barnfattigdom, behöriga till gymnasiet och arbetslöshet bland unga) samt skador bland barn/unga och äldre
(anmälda våldsbrott samt skador i åldersgrupperna
0–14 år, 15–24 år, 65–79 år samt 80+ år).
Uddevalla kommuns befolkning skattar den upplevda hälsan likvärdig med snittet för riket. Kommunens
män upplever sin hälsa något bättre än kvinnorna.
Sjukskrivningsstatistiken (sjuktalet) är högre i kommunen än snittet för riket, samtidigt som ohälsan är
nästan dubbelt så hög hos kvinnorna i jämförelse med
männen. Barnfattigdomen ligger strax under snittet
för riket men barn med utländsk bakgrund är däremot
representerade i större utsträckning. Andelen behöriga
till gymnasiet är precis under snittet för riket där killarna uppnår behörighet i lägre utsträckning. Andelen
öppet arbetslösa unga ligger över snittet för riket där
killarna i något större utsträckning är representerade.
Det bör dock uppmärksammas att utrikesfödda killar

utvecklingsmöjligheter och peka ut konkreta åtgärder
som stärker kollektivtrafikens position.
Det pågår ett arbete med implementera kommunens
trafik- och parkeringsstrategi och i samband med det
så kommer det bland annat att genomföras en utredning av logistiken i centrum, vilket bedöms ha en
positiv inverkan på resandet med kollektivtrafiken.
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och tjejer är arbetslösa i betydligt större utsträckning.
Uddevalla kommun har samma andel anmälda våldsbrott som snittet i riket och det vanligaste våldsbrottet
är misshandel. Andelen skador bland barn och unga är
högre än snittet för riket där fler killar är representerade. Av de skadorna som leder till sjukhusinläggning är
fallskador och höftfraktur över 65 år vanligast. Skador
för personer över 65 år ligger under snittet men fler
kvinnor än män är skadedrabbade.
Flera betydelsefulla insatser har skett under året
men resultatet av detta går först att se på lång sikt. Det
som drar ner resultat i måttet är främst sjuktalet i stort
och arbetslösheten samt skador bland unga.
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Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
Källa: SCB
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Utanförskapet har mätts genom ett index under 11
år i kommunen. Indexet räknar samman resultatet på
stadsdelsnivå som rör; andel förvärvsarbetande alla,
andel förvärvsarbetande kvinnor (som är lägre än
männen), andel som har minst gymnasieutbildning,
samt andel som deltar i valet till kommunen.
Måttet har utvärderats under året av en student från
Statsvetenskapliga programmet. Hans rekommendation är att byta ut måttet som rör enbart kvinnor (eftersom det ändå är med i första måttet för samtliga) och
i stället lägga till ett mått som rör inkomst. En rapport
av utvärderingen har lämnats till kommunstyrelsens
arbetsmarknadsutskott, samt till kommundirektörens
ledningsgrupp.
Utanförskapet har förbättrats från 61,4 till 61,7 (ju
högre desto bättre). Det beror till största delen på att
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fler har fått arbete som är boende i Dalaberg. Tureborg
är den stadsdel som visar enbart negativa resultat. Det
beror framför allt på den stora mängd av nyanlända
som flyttat till stadsdelen. Det tar ett antal år innan
man som nyanländ har hunnit etablera sig i samhället.

Boendesegregationen ska minska i
kommunen
Källa: SCB
SCB har under 2018 förändrat sättet att räkna ut boendesegregation vilket innebär att det inte går att göra
jämförelser med tidigare år. Boendesegregationsindex
är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan
olika befolkningskategorier. Beräkningen görs här för
de utrikes födda. För att skapa indexet delas kommunen upp i mindre geografiska områden. Med hjälp
av information om fördelningen av inrikes födda och
utrikes födda beräknas avvikelsen område för område

Kvalitetsaspeker inom LSS-grupp- och
serviceboenden
Källa: SKL

i förhållande till kommunens genomsnitt.
Kommunen arbetar aktivt med bosociala frågor
då det är viktigt att människor känner sig trygga och
stolta över sin stad och sitt bostadsområde. Det skapas
trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden kan mötas och trivas. Likvärdig kvalitet
i alla kommunens förskolor och skolor är en av flera
viktiga faktorer som påverkar människors val av var i
kommunen man bosätter sig.
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Syftet med SKLs undersökning är att ge en samlad
blid av olika kvalitetsaspekter inom grupp- och serviceboenden inom LSS. De aspekter som har förbättrats
är möjligheten till att äta huvudmålet tillsammans och
aspekten hot och våld. Den sistnämnda förklaras av att
verksamheten arbetat med området och fokuserat på
lågaffektivt bemötande bland annat genom kompetensutveckling till personalen. Totalt har kvalitetsaspekterna generellt minskat något. De främsta förklaringarna
till försämringarna är annan bedömning och tolkning
av frågorna och i vissa fall förändrade verksamhetsförhållanden. De aspekter som har försämrats är möj-
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ligheten att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl 21 en gång per månad, möjligheten
till internetuppkoppling, möjligheten till individuellt
anpassade aktiviteter samt egna brevlådor.
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Brukarnas nöjdhet med särskilt boende
Källa: Socialstyrelsen
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Den nationella brukarundersökningen pågick under
våren. Resultatet av undersökningen presenterades
i slutet av oktober. Brukarnöjdheten ligger kvar på
ungefär samma nivå, men målsättningen har höjts för
2018. Därav har resultatet för 2018 försämrats något
jämfört med 2017 och når inte upp till målsättningen.
Årets resultat redovisar relativt stora skillnader i nöjdhet mellan kvinnor och män. Männens nöjdhet har
ökat noterbart. Det är annars relativt små förändringar
mellan åren 2015 och 2018 och svårt att hitta enskilda
orsaker till förändringarna.
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör

Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten
Källa: Socialstyrelsen
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grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del
bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2019.
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Den nationella brukarundersökningen pågick under
våren. Resultatet av undersökningen presenterades
i slutet av oktober. Brukarnöjdheten ligger kvar på
ungefär samma nivå, men målsättningen har höjts för
2018. Därav har resultatet för 2018 försämrats något
jämfört med 2017 och når inte upp till målsättningen.
Det är relativt små förändringar mellan åren 2015 och
2018 och svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna.
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör
grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del
bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2019.

Andel hushåll med försörjningsstöd som
uppburit bistånd i mer än 3 år
Källa: egen statistik
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Socialtjänsten arbetar kontinuerligt med att motivera
till insatser för att öka människors möjligheter till
egen försörjning. I gruppen som långvarigt uppbär försörjningsstöd återfinns personer som står mycket långt
från arbetsmarknaden. Denna grupp kan vara i behov
av långvariga insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.
Andelen hushåll enligt måttets definition har ökat
under 2018 till 24 %. Under 2017 var andelen 18 %
men året dessförinnan 24 %. Orsaken till minskningen
2017 berodde främst på den goda arbetsmarknaden
och att fler hushåll än tidigare erhöll försörjningsstöd
en kortare period än tidigare (främst ungdomar), där
olika stödformer från staten gjorde att de blev självför-
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sörjande. Det är svårt att förklara ökningen under 2018
men andelen ligger fortfarande under målsättningen
och en rimlig förklaring är den förändrade situationen
på arbetsmarknaden.
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Medarbetare
Övergripande mål
Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun.

Sjukfrånvaron bland Uddevalla
kommuns medarbetare ska minska
Källa: egen statistik
Sjukfrånvaro mäts rullande 12 månader. För tertial 3
2018 uppgår sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns
medarbetare till 7,6 %. Vilket är en liten ökning från
tertial 3 2017 då sjukfrånvaron var 7,52 %.
Av den totala sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 3,8 %. Fortsatt jämförelse med tertial
3 2017 har kvinnornas totala sjukfrånvaro har minskat
till 8,3 % (2017 8,36 %) och motsvarande för männen
är det en ökning till 5,2 % (2017 4,88 %).
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger fortsatt
under kommunen på all sjukfrånvarostatistik men har
dessvärre vänt på den nedåtgående trenden. Sjukfrånvaron inom måltids- och lokalvårdsservice är högre
än inom övriga delar av förvaltningen. Sjukfrånvaron
inom socialtjänsten har totalt sett minskat sedan förra
årsskiftet. Barn och utbildnings korttidssjukfrånvaro
har ökat för kvinnor jämfört med förra året men mins-
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kat lite bland männen. Kommunens arbete med att nå
målsättningen för att ytterligare sänka sjukfrånvaron,
har skett genom särskilda satsningar och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det förbyggande arbetet för
att minska den ökande korttidssjukfrånvaron och öka
frisknärvaron behöver fortsatt utvecklas.

Andel ofrivilliga deltidstjänster
Källa: egen undersökning
Definitionen av ofrivillig deltid är: Att vara tillsvidareanställd på deltid, önskar en sysselsättningsgrad på
100 % samt vara beredd att arbeta del av sin arbetstid
på en annan arbetsplats inom kommunen.
För att få svar på om deltidsanställda medarbetare
önskar en annan sysselsättningsgrad så har deras
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chefer fått i uppdrag att diskutera detta på medarbetarsamtalen. Det är endast 99 chefer av 219 som har
redovisat svar från sina deltidsanställda medarbetare
vilket innebär att det inte går att göra en korrekt redovisning.
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Mer jämställd löneutveckling där
kvinnors genomsnittliga lönesumma
ska öka i förhållande till männens
Källa: egen statistik
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Detta mått mäts en gång per år i samband med årets
slut. Mätningen är gjord i systemet SYSARB i samband med att den årliga lönekartläggningen genomfördes. I lönekartläggningen har man vid en jämförelse
med hälften av landets kommuner konstaterat att inga
osakliga löneskillnader förekommer. Marknadskrafterna kan dock ha haft påverkan på enstaka mansdominerade tjänster om man ser på kommunen som helhet.
Totalt har kommunens kvinnor 94,6 % av männens
lön. Kommunen har en dominans av anställda kvinnor
på 79,9 %, medelålder på kommunanställda är 46 år
och analysen visar också att medelanställningstiden är
6 år. Analysen visar vidare att i 37,5 % tjänar männen
mer än kvinnorna och i 33,7 % tjänar kvinnorna mer
än männen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 2018 års
lönerevision gjort särskilda insatser för att jämställa
lönerna. Bland annat genom att höja löner inom de
traditionella kvinnodominerade verksamheterna för
att kunna likställas med medarbetare med liknande
ansvar inom förvaltningen. 2017 uppgick kvinnors
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löner till 86 % av männens. Efter lönerevisionen 2018
har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat
med 1 % och kvinnor tjänar (uppräknat till heltid) 87
% av männens lön. Då kvinnor i större utsträckning
återfinns i verksamheter där deltid är en vanligt förekommande anställningsform är kvinnornas faktiska inkomst lägre än vad som synliggörs när löneskillnader
mellan könen granskas, vilket framgår av den faktiska
lönesumman. Kvinnors faktiska lön (2017) uppgår
till 81 % av männens faktiska lön, motsvarande siffra
efter lönerevisionen 2018 är 84 %.

Jämställdhet. Foto: Shutterstock
ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN
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Ekonomi
Övergripande mål
Medborgarna känner förtroende för hur resurserna används.

Nettokostnadsandelen inklusive
finansnetto i % av skatter

Soliditeten (exklusive internbankens
utlåning) ska öka
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De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt egenfinansiering av investeringar, hänger
ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens
investeringar lägre än planerat och resultatet högre.
Den lägre investeringsnivån och det bättre resultatet
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minskar behovet av upplåning. Nettoeffekten totalt blir
positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är nära
99 % och investeringarna finansieras inte i enlighet
med målet. Sammantaget ger detta att endast ett av
fyra finansiella mål uppnås.
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Personalöversikt
Personalförsörjning
2018 har arbetet fortskridit utifrån den tidigare framtagna kompetensförsörjningsplanen.
Kommunen har representerats vid flera mässor för
att lyfta fram Uddevalla kommun som arbetsgivare.
Socialtjänsten och barn och utbildningsförvaltningen
har validerat medarbetare för att höja kompetensen ute
i verksamheterna. Studentmedarbetaravtalet löper på
samt ansökan och rekrytering sker enligt den gängse
kompetensbaserade rekryteringsprocessen.
Ett utvecklingsarbete kring både det strategiska och
operativa kompetensförsörjningsarbetet har inletts och
kommer att fortsätta under 2019.Det kommer innebära en tydligare riktning kring synsätt, arbetssätt och
verktyg i kompetensförsörjningsarbetet där vi nu tar
ett helhetsgrepp.
Likaså ett utvecklingsarbete i samarbete med Varbi
(vårt rekryteringssystem/företag) i syfte att stödja
cheferna i det operativa rekryteringsarbetet.
Flera enheter har även varit engagerad i olika projekt tillsammans med kommunens grundskolor för att
skapa engagemang för kommunen som arbetsgivare.

Lönepolitik
Årets lönekartläggning har gjorts i systemet Lönevågen, där har kvinnors och mäns löner jämförts inom
grupper med lika arbeten samt mellan grupper med
likvärdiga arbeten. Resultatet av lönekartläggningen
har formulerats i en rapport med tillhörande handlingsplan. Löneöversynen för 2018 har haft extrasatsningar för särskilt prioriterade grupper, framförallt
utifrån marknadsaspekter. Dessa prioriterade grupper
var yrken inom omvårdnad, hälso- och sjukvård såsom
socialsekreterare, yrken inom socialt arbete utbildad
personal inom funktionshinderområdet med vård-och
omsorgsutbildning samt inom bygg och anläggning
såsom bygglovshandläggare och planarkitekter.
Det totala utfallet för löneöversynen 2018 blev 2,8 %.

Personalkostnader
De totala personalkostnaderna är 2 785 mkr för 2018,
en ökning med 4,4 % jämfört med 2017. Kostnaden
för löner och arvoden (exklusive sociala avgifter)
ökade med 4,7 % till 1 961 mkr (1 1 873 mkr). Årets
genomsnittliga nivåökning för löneavtalen är 2,9 %.
Antalet arbetade timmar har ökat med 1,6 %, vilket
förklaras av utökad verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har det arrangerats grundutbildningar i
systematisk arbetsmiljö, med fortsatt fokus på AFS
2015:4. Kommunen har arbetat efter den framtagna
arbetsmiljöplanen, som innehåller aktiviteter kring

både den fysiska och sociala arbetsmiljön. Denna plan
har till stor del uppfyllts och medfört goda resultat
för verksamheterna. För att öka kompetensen inom
arbetsmiljöområdet hålls kontinuerligt arbetsmiljöutbildningar som innehåller generell arbetsmiljökunskap
samt specifik kunskap om de interna stödsystemen
som finns att tillgå.

Hälsofrämjande aktiviteter
Uddevalla kommun har arbetat systematiskt med
hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser under många
år. Förutom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
(rätt att träna en timme i veckan på arbetstid) erbjuds
medarbetarna varje år ett stort utbud av gratis aktiviteter – allt från fysiska till kulturella. Under året har det
funnits mycket att välja på för våra medarbetare tex
yoga, hälsodagar, tävling ”världen runt” där 650 medarbetare tävlade i lag i att röra sig minst 30 minuter
per dag. En föreläsning av Anders Hansen lockade 750
av de anställda.
Ett gemensamt språk behövs för att kunna arbeta
med hälsa. Beredningsgruppen för arbetsmiljö och
hälsa har tagit fram definitionen av vårt hälsobegrepp
”Hälsa är att må bra och uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). Att ha tillräckligt med resurser
för att klara vardagens krav, för att kunna förverkliga
sina personliga och i arbetslivet professionella mål.
Ansvarig för detta arbete är kommunens HR-strateg
med inriktning på hälsa och arbetsmiljö.

Rehabilitering
För att öka kompetensen om arbetsgivarens rehabiliteringsprocess vid sjukdom (kort och lång), genomför
HR-enheten löpande rehabiliteringsutbildningar för
chefer, HR-partners och fackliga företrädare.
Samtliga chefer blev under 2018 aktiva i rehabiliteringsverktyget Adato.
Arbetet med att ta fram samt att implementera
systematiska arbetsmodeller för rehabiliteringsarbetet
har fortsatt under 2018, på så sätt stöder HR-enhetens
arbetsmiljö- och rehabsstrateg chefer och HR-partner.

Hälsa och arbetsmiljösatsningen Hälsoresan
Hälsoresan är ett långsiktig hälsa- och arbetsmiljösatsning som i uppstart 2017 genomfördes i projektform. Från 2018 fortsatte satsningen inom befintliga
strukturer och i ordinarie verksamhet. Under projektdelen genomfördes ett batteri av insatser och aktiviteter och nya strukturer och rutiner arbetades fram.
Arbetet bedrevs utifrån ett helhetsgrepp med fokus
på medarbetskap och ledarskap i hälsofrämjande,
förebyggande och arbetsrehabiliterande perspektiv på
individ-, grupp- och organisationsnivå.
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Hälsoresans olika insatser och den kvalitetssäkring
av arbetsgivarens rehabiliteringsprocess som genomfördes, kommer att ge effekt med minskade sjuktal på
sikt. Projektet är ett långsiktigt systematiskt hälso- och
arbetsmiljöarbete som kommer att ge stabila positiva
effekter långsiktigt. Arbetet fortsätter nu i det strategiska arbetet och har förankrats i de ordinarie strukturer och verksamheter på alla nivåer.
Mer information om projekt Hälsoresan finns i
slutrapporten, i Hälsoresans inspirationsfilm och i
populärversionen av slutrapporten.

Sjukfrånvaro
Uddevalla kommuns sjuktal för 2018 (rullande 12
månader 1801-1812) blev 7,55 %. Motsvarande

sjuktal för december 2017 var 7,48 %. Under året har
totalt sjukkurvan gått uppåt igen och alla förvaltningar
utom socialförvaltningen har högre värde än december
2017.
Tittar man på ingångssiffrorna för 2017 och innan
satsningen på hälsoresan ser man följande:
Socialförvaltningen, kommunledningskontoret och
barn och utbildningsförvaltningen har lägre utgångssiffror december 2018 än det man hade i ingångsvärden januari 2017
Däremot har samhällsförvaltningen och kultur och
fritidsförvaltningen högre utgångsvärde i december
2018 än det man hade i ingångsvärde januari 2017.
Kommunfullmäktiges mål för 2018 med en sjukfrånvaro på 7,1 % uppnås inte 2018.

ANSTÄLLDA

2014

2015

2016

2017

2018

Antal tillsvidareanställda

4 029

4 286

4 475

4 645

4 796

- varav kvinnor (%)

79,1

80,0

79,1

79,6

79,1

- varav män (%)

20,9

20,0

20,1

20,4

20,9

Antal visstidsanställda (med månadslön)

581

696

807

814

774

Totalt antal anställda

4 610

4 982

5 282

5 459

5 570

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim)

4 134

4 282

4 625

4 798

4 875

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga anställda kvinnor

66,4

65,5

65,9

70,4

73,2

Heltidsanställda män i % av samtliga anställda män

84,5

80,3

80,1

80,5

85,9

Andel friska, noll sjukdagar under året (%)

43,0

41,6

39,5

38,7

36,1

Total sjukfrånvaro

26,3

27,7

28,3

27,3

27,6

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid

7,2

7,6

7,8

7,5

7,5

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar)

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

4,0

4,3

4,3

3,9

3,8

- varav kvinnor (%)

8,1

8,3

8,6

8,3

8,3

- varav män (%)

4,2

5,2

5,1

4,9

5,2

- varav anställda 29 år och yngre (%)

6,5

7,0

7,4

7,3

7,0

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%)

6,8

6,8

6,9

6,6

6,7

-varav anställda 50 år och äldre (%

7,7

8,5

8,7

8,4

8,5

55,4

56,1

55,2

52,3

50,9

SJUKFRÅNVARO

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%)
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MILJÖ
Miljö är ett prioriterat område för Uddevalla kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om sex övergripande miljömål, som är kopplade till de nationella
miljökvalitetsmålen och som gäller över mandatperioderna. Miljömålen genomsyrar hela organisationen
och alla nämnder har tagit fram uppdrag och åtgärder
för att minska miljöpåverkan. En separat miljöredovisning för miljömålen och alla nämnders miljöarbete
under 2018, kommer under våren 2019.

Klimatarbetet under 2018
För Uddevalla kommun är minskad klimatpåverkan en
stor utmaning, med inriktning att bli en fossiloberoende kommun 2030.
Koldioxidutsläppen i kommunen (enligt senaste
statistik från 2016) är 3,6 ton/invånare, en minskning
sedan 2010, då motsvarande siffra var 4,7 ton/invånare. Utsläppen från trafiksektorn dominerar och står
för ca 65 % av utsläppen. Det är personbilar, bensinoch dieselbilar som står för mest utsläpp av koldioxid
inom denna sektor.
Inom Fyrbodals kommunförbund, där Uddevalla
kommun är en aktör, har projektet ”Hela gröna vägen”
drivits, som bland annat har syftat till att få en fossiloberoende fordonsflotta inom kommunernas verksamheter, senast år 2030.
Den snabbaste ökningen av fossiloberoende fordon
har skett i Uddevalla kommuns verksamhet där fordonsflottan idag har 42 gasbilar, 30 etanolbilar och 14
olika typer av elbilar, såsom elhybrid samt rena elbilar.
För kommunen geografiskt (de som bor och verkar
här) är andelen fossiloberoende fordon 6,2 % av alla
personbilar, vilket motsvarar medelvärdet i Sverige
(2016 års siffror).
Kommunens första solcellspark invigdes under
hösten. Elen som produceras i solcellsparken finns
tillgänglig för medborgarna via laddstolpar runt om
i kommunen. Parken är 6 000 kvadratmeter stor och
kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp med
Utsläpp koldioxid 2016
Uddevalla kommun
8%

10%

Transporter
23%

El och uppvärmning

25%

3,6 ton/invånare
3,8 ton/inv

69%

65%

Övrigt (jordbruk, industri,
avfall)

Datakälla: RUS (Länstyrelsens nationella emissionsdatabas)

170 ton/år. Under året har antalet laddstolpar för
elbilar på publika platser i kommunen ökat och fler
laddstolpar kommer att sättas upp under kommande år.
Kommunfullmäktige beslutade under våren om
en trafik- och parkeringstrategi med syftet att stärka
transportsystemet för gående, cykel och kollektivtrafik. Ett av de trafikstrategiska målen är att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska i linje med
målsättningen om en fossiloberoende region år 2030.
Strategins inriktning är bland annat att andelen gång-,
cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i tätorten och
att hållbara färdmedel ska ges företräde vid prioritering av yta för olika transportslag i centrala Uddevalla.
Andel i % ekologiska livsmedel
30
25

25
21
20
16
15
10
5
0

2016

2017

2018

Utveckling av andel ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamhet under mandatperioden.

Andelen ekologiska livsmedel inom kommunens
verksamhet har ökat under året men inte nått målet
på 30 %. I arbetet inför nästa livsmedelsupphandling
(2019) är fokus på fler ekologiska och klimatsmarta
produkter. Menyplaneringen utgår i huvudsak utifrån de ekologiska produkterna. Det har bestämts
att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska,
exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och
kaffe. Denna lista utökas löpande när nya ekologiska
produkter 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 bli
mer klimatssmarta har tre korta filmer tagits fram, som
finns på kommunens hemsida. Det är tips om cykling,
spara energi och klimatsmart mat.
Antalet resande med stadsbussar finns det ingen
säkerställd statistik för 2018, eftersom man har bytt
räknesystem, men antalet ligger troligtvis på samma
nivå som förra året. Stadsbussarna använder idag
HVO som är en förnybar diesel, framställt av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och som bidrar till
minskad klimatpåverkan.
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FINANSIELL ANALYS
Sammanfattning
Uddevalla kommun redovisar för 2018 ett resultat
som uppgår till 40 mkr (92 mkr). Jämförelsestörande
poster i form av realisationsvinster på 15 mkr påverkar
resultatet. Årets resultat exklusive jämförelsestörande
poster är 66 mkr lägre än föregående år och 51 mkr
lägre än genomsnittet för de senaste fem åren.
Nettokostnadsandelen uppgår till 98,8 % (97,2 %).
Verksamhetens nettokostnader ökar med 4,8 % (8,2 %).
Verksamheterna ökar i omfattning inom flera områden
bland annat grundskola, förskola, vuxenutbildning,
vård för barn/unga och insatser enligt LSS.
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
ökar med 3,0 % (6,4 %), dvs. 1,8 % lägre än nettokostnadssökningen på 4,8 %.
Soliditeten, exklusive internbankens utlåning,
uppgår till 66,6 % (65,6 %) och har därmed fortsatt
att långsiktigt förstärkas vilket bidrar till ett förbättrat
utgångsläge för de kommande åren.
Investeringarna uppgår till 344 mkr (189 mkr) och
är en ökning jämfört med snittet på 207 mkr under
femårsperioden. Investeringarnas andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är 10,0 %
(5,9 %). Egenfinansieringen av investeringarna uppgår
till 46,9 % (109,6 %), vilket är över den kortsiktiga
målnivån och beror på relativt låg investeringsnivå
jämfört med budgeten på 628 mkr. Utfallet har bidragit till att inga lån behövt upptas under året utöver
vidareutlåning till bolag och stiftelser.
Låneskulden har ökat med 200 mkr (300 mkr) och
uppgår till 3 150 mkr (2 950 mkr). Nästan hela summan är vidareutlånad via internbanken till kommunens
bolag och stiftelser. Finansnettot är positivt och beror
bland annat på att kommunen inte har någon nämnvärd egen låneskuld.
Balanskravsresultatet uppgår till 24,9 mkr (90,1 mkr)
och uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav. Det
ekonomiska marginalerna har minskat genom det
försämrade resultatet, framförallt med hänsyn till
kommande års utmaningar.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 128 mkr
(106 mkr). Resultatet är 7 mkr lägre än genomsnittet
för den senaste femårsperioden. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,2 % (10,9 %).
Investeringarna uppgår till 929 mkr (767 mkr) där
bolagens och stiftelsernas andel är 585 mkr (578) eller
63 % (75 %).

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 40 mkr (92 mkr) och är 18 mkr
högre än det budgeterade resultatet på 22 mkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden 2014 – 2018 är 81 mkr.

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförelsestörande poster och kan vara exempelvis realisationsvinster. Årets resultat exklusive dessa jämförelsestörande
poster uppgår till 25 mkr (91 mkr). Genomsnittligt för
perioden 2014 – 2018 uppgår detta resultat till 76 mkr.
Nämndernas samlade resultat för den löpande
verksamheten uppvisar underskott med -18 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar
underskott med -13 mkr, vilket förklaras av mindre
inkomstutjämningsbidrag än planerat. Öronmärkta
medel, avsedda för ökad drift av nytt badhus och för
kommande investeringar, förbättrar resultatet med 33
mkr då de inte behövt användas under året. Ett bättre
utfall av finansnettot med 6 mkr är en annan orsak till
det totala överskottet.
Resultatet motsvarar 1,2 % (2,8 %) av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.Därmed ligger
resultatet på en, inom kommunsektorn, hittills vedertagen nivå på minst 2,0 %.
Mkr
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Kommunkoncernens resultat uppgår till 128 mkr
(106 mkr). Förutom kommunens andel med 40 mkr
(92 mkr) bidrar Uddevallahem med 33 mkr (38 mkr)
medan koncernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar
med 60 mkr (-20 mkr). Det genomsnittliga resultatet
för perioden 2014 – 2018 är 135 mkr. Kommunens
bidrag till resultatet är i genomsnitt 60 % (69 %) under
perioden.
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Kostnader och intäkter
Verksamhetens kostnader ökar med 3,5 % (4,7 %) och
verksamhetens intäkter minskar med -2,3 % (-3,9 %).
Avskrivningarna ökar med 4,3 % (16,5 %). Ökningen
av avskrivningarna föregående år berodde framförallt
på övergången till komponentredovisning och är därför inte fullt jämförbar. Under perioden 2014 – 2018
är den genomsnittliga ökningen av kostnaderna 5,2 %
medan intäkterna ökat med 6,2 %. Avskrivningarna
har ökat med 6,2 %.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 4,8 %
(8,2 %) eller med 152 mkr. Nettokostnaderna har ökat
med i genomsnitt 5,5 % under perioden 2014 – 2018.
Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna
mest, 4,4 % eller 116 mkr. Kostnadsökningen utifrån
löneavtalen är 2,9 %, övrig ökning beror framförallt
på utökad verksamhet. Inköp av material minskar
med 2,6 % eller -4 mkr. Inköpsstoppet som under året
infördes på flera nämnder har påverkat utfallet. Lokaloch fastighetskostnader har minskat med 6,2 % eller -16
mkr, viss påverkan på minskningen har övergången till
komponentredovisning haft genom att fler utgifter numera aktiveras som tillgång. Bland intäkterna minskar
de specialdestinerade statsbidragen med 9,2 % eller
-31 mkr. Det är andra året i rad som statsbidragen
minskar med ungefär samma belopp. De jämförelsestörande posterna avser enbart vinster vid försäljning
av anläggningstillgångar och uppgår till 14,6 mkr.
Trots att intäkterna, för andra året i rad, minskar på
grund av lägre direkta statsbidrag från Migrationsverket är årets ökning av nettokostnaderna betydligt lägre
än föregående år. Det tyder på att kostnadsanpassningen i flyktingverksamheten nu till största delen har
skett.

Den genomsnittliga ökningen av kostnaderna under
perioden 2014 – 2018 är 4,8 % medan intäkterna ökar
med 4,6 %.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,2 %
(10,9 %) eller med 69 mkr. Kommunkoncernens nettokostnader har ökat med i genomsnitt 5,4 % under
perioden 2014 – 2018.

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandelen är ett av de fyra finansiella målen och visar hur stor del av skatteintäkter, generella
bidrag och utjämning som används för verksamhetens
nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2018 är max 97,4 %, vilket innebär att resterande
del på 2,6 % avser minsta nödvändiga överskott för
bl. a. egenfinansiering av investeringar. Varje tiondels
procentenhet motsvarar 2018 ca 3 mkr.
Nettokostnadsandelen är 98,8 % (97,2 %) att
jämföra med den budgeterade nivån på 99,3 %. Det
genomsnittliga utfallet för perioden 2014 – 2018 är
97,3 %. Jämförelsestörande poster har positivt bidragit
till utfallet med i genomsnitt 0,2 % under femårsperioden, som annars skulle varit 97,5 %.
Resultatet, inklusive jämförelsestörande poster,
har därmed varit sämre än det långsiktiga målet men
något bättre än den budgeterade nivån för året. Nivån
exklusive jämförelsestörande poster är i enlighet med
den% budgeterade nivån.
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Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar
med 4,7 % (4,2 %) och verksamhetsintäkterna med
4,3 % (-1,1 %). Avskrivningarna minskar med -14,2 %
(+31,1 %) och uppgår till 333 mkr (388 mkr). Föregående års höga kostnadsnivå berodde framförallt
på nedskrivning av Uddevalla Energi AB´s pelletsfabrik med 66 mkr vilket också är en förklaring till
Uddevalla Utvecklings negativa resultat för 2017.

Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oförändrad jämfört med 2017. Skattesatsen i kommunen
är 0,51 kronor lägre än den vägda genomsnittliga
skattesatsen i riket respektive 0,45 kronor högre än
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 3 325 mkr
(3 228 mkr), vilket är 13 mkr lägre än budget. Jämfört med 2017 är det en ökning med 3,0 %. De egna
skatteintäkterna från kommunmedborgarna utgör 77 %
(76,6 %) av de totala skatteintäkterna. Resterande delar
är inkomst- och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-utjämning samt kommunal fastighetsavgift.
Kommunens skattekraft, som % av medelskattekraften i riket, uppgick i taxering 2017 till 93 %,
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vilket är 0,1 % högre än genomsnittet den senaste
femårsperioden. Skattekraften speglar den genomsnittliga inkomsten per invånare i jämförelse med riket och
har under många år tillbaka pendlat runt 93 %.
Skatteintäkter
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Finansnetto

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och med en god intern
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internbanken samt tak för utlåning till koncernföretagen.
Finansnettot uppgår till 19,8 mkr (16,7 mkr), vilket
är 3,1 mkr högre än föregående år och 6,2 mkr högre
än de senaste fem årens genomsnitt. Det kraftigt förbättrade finansnettot jämfört med tidigare år beror på
att kommunen from 2016, till skillnad från tidigare, i
sin helhet bokför återbäringen från Kommuninvest på
8,1 mkr (3,6 mkr) som finansiell intäkt. Fr.o.m. 2018
ingår återbäringen i budget. Utfallet av återbäringen
för 2018 är 4,5 mkr högre än budget. Förlagslånet till
Kommuninvest medför en ränteintäkt på 0,8 mkr
(0,8 mkr), vilket förbättrar finansnettot. Resterande del
av det positiva utfallet +1,2 mkr, jämfört med budget,
beror på en ökad utlåningsvolym till kommunkoncernen och en lägre räntenivå än budgeterat.
Kommunens finansnetto består i huvudsak av ränteintäkter från kommunkoncernen 57,1 mkr (57,4 mkr)
och räntekostnader för extern upplåning 45,4 mkr
(44,5 mkr).

Investeringar

Investeringsnivån är ett av de fyra finansiella målen
och som visar hur stor del som investeringarna utgör
av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.
Målet för 2018 i strategiska planen 2015 - 2018 är
maximalt 8,0 %, vilket innebär att målet är att investeringarna under året uppgår till högst 266 mkr.
Årets investeringsutgifter uppgår till 334 mkr
(189 mkr) mot en budgeterad nivå på 628 mkr. Den
genomsnittliga investeringsnivån för perioden 2014 –
2018 har varit 207 mkr.
Av årets investeringsutgifter har maskiner och
inventarier köpts in med 58 mkr (39 mkr). Mark,
byggnader och tekniska anläggningar har anskaffats för
286 mkr (150 mkr), varav 271 mkr (130 mkr) betraktas
som pågående arbete som ännu ej tagits i bruk.
Flera nybyggnationer är igång, såsom Källdalsskolan och nya förskolor på Kurveröd och Sundstrand.
Kungsgatans ombyggnad är färdig medan arbetet med
Kungstorget pågår. Kajförstärkningar samt komponentutbyten i befintliga fastigheter är andra större
utgifter under året.
Investeringar kommunen
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Kommunkoncernens investeringar uppgår till
929 mkr (767 mkr) där bolagens och stiftelsernas
andel är 585 mkr (578 mkr) eller 63 % (75 %). De enskilt största investeringsutgifterna har Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 340 mkr (345 mkr). Förutom
rot-renoveringar och övrigt underhåll har det under
året färdigställts två nyproduktioner om totalt 137 bostäder. Uddevalla Vatten AB har investerat för 130 mkr
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(99 mkr) där den största posten avser nyanläggning av
råvattenledning till Mariebergs vattenverk. I övrigt har
Uddevalla Energi investerat för 71 mkr (90 mkr).

Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden är ett av de fyra finansiella
målen och som visar hur stor del av investeringarna
som finansieras med egna medel, främst i form av
avskrivningar och resultat. Målet för 2018 i strategiska
planen 2015 - 2018 är minst 75,0 %.
Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till
minst 250 mkr för 2018. Resterande del ska därmed
lånefinansieras. Budgeten för 2018 beslutades på
nivån 23,3 %.
Utfallet uppgår till 46,7 % 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 2014 – 2018 uppgår den genomsnittliga egenfinansieringen till 101,1 %. Självfinansieringsgraden under perioden har medfört att kommunen för
närvarande inte har någon låneskuld utöver vidareutlåningen till bolag och stiftelser.
Självfinansieringsgrad
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Likviditet
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap
motsvarande en månads utbetalning, i form av likvida
medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften.
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 likvida medel uppgår vid årsskiftet till
101 mkr (309 mkr), vilket är 63 mkr lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Den beviljade checkkrediten uppgår vid årsskiftet till 300 mkr (300 mkr).
Likvida medel och beviljade kreditlöften tillsammans
innebär att kommunens betalningsberedskap är god.
Kommunkoncernens likvida medel uppgick till
118 mkr (333 mkr)
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Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader
som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas som
mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att avvikelsen 2018 i så fall ska ligga mellan +/- 33 mkr. För
2018 är budgetavvikelsen 25 mkr (28 mkr) eller 0,8 %
(0,9 %), vilket därmed ligger innanför intervallet för
mycket god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en
positiv avvikelse.
Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen
10 mkr (27 mkr) eller 0,3 % (0,9 %).
Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie
verksamhet är -18 mkr (-19 mkr) eller -0,5 % (-0,6 %)
vilket trots underskott ändå får bedömas som en god
budgetföljsamhet. Jämfört med 2016 (+36 mkr) och
även tidigare år har det dock skett en negativ utveckling där det för andra året i rad är budgetunderskott för
nämndernas verksamhet.

Soliditeten är ett av de fyra finansiella målen och
visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som
är finansierade med egna medel. Målet i strategiska
planen 2015 - 2018 är att soliditeten successivt ska
öka och vid utgången av 2018 uppgå till minst 63,5 %.
Soliditeten med denna utgångspunkt mäts genom att
internbankens utlåning till de kommunala företagen
elimineras från balansräkningens omslutning.
Soliditeten med denna beräkningsgrund uppgår till
66,6 % (65,6 %). Soliditeten kan därutöver mätas på
ytterligare två sätt. Den ena av dessa är den tekniskt
korrekta beräkningsprincipen, där soliditeten uppgår
till 30,2 % (30,9 %).
Soliditet kommunen
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Det andra sättet att mäta soliditeten på är att lägga
till ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före
1998, som, än så länge, redovisas utanför balansräkningen. Denna uppgår till 996 mkr (1 019). Om denna
hade ingått i balansräkningen hade den varit en långfristig skuld och soliditeten hade istället varit 12,9 %
(12,3 %).
Kommunkoncernens soliditet är 31,9 % (31,9 %)
och är oförändrad från föregående år. Soliditeten inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensioner
är 18,9 % (17,9 %).

Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, föreningar och andra externa parter när andra lösningar för
finansiering saknas. All kommunal borgen är beloppsoch tidsbegränsad.
Borgensförbindelserna uppgår till 405 mkr
(434 mkr). Under året har inga nya förbindelser tillkommit och de befintliga har minskat med 29 mkr. Av
förbindelserna avser till 397 mkr (426 mkr) kommunägda bolag. Den största enskilda förbindelsen avser
Uddevalla Energi AB för Lillesjö kraftvärmeverk och
uppgår till 302 mkr (325 mkr).
Borgensförbindelserna till externa parter avseende
egnahem uppgår till 0,2 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.
Borgensförbindelser
Mkr
600

tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens
totala externa upplåning.
För året har ramen varit 3 685 mkr (3 330 mkr).
Kommunens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet
till 3 150 mkr (2 950 mkr). Låneskuldens ökning
under året uppgår till 6,8 %. De senaste fem årens
genomsnittsökning uppgår till 8,6 %. Förändringen av
låneskulden beror på en ökad utlåning till bolag och
stiftelser som ingår i kommunkoncernen. Större delen
av låneskulden avser upplåning för kommunens bolag
och stiftelser. Kommunen har en låneskuld på 7 mkr
(44 mkr).
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Skulder och räntor
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkoncernens samlade behov av kapital. Syftet är att få
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommunkoncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar.
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalningsförmågan och att få så låg total räntekostnad för kommunkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter.
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering
uppfylla kravet på låg risk.
All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
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Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 45,4 mkr
(44,5 mkr). Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår till 1,52 % (1,68 %) inklusive räntesäkringar. De senaste fem åren har snitträntan uppgått
till 2,22 %. Medelutlåningen till koncernföretagen
uppgick under året till 3 027 mkr (2 758 mkr). Räntan
för helåret inklusive låneavgift blev 1,86 % (2,05 %).
På ett vägt snitt blev den 0,34 % (0,35 %), dvs. lägre
nivå jämfört med föregående år.
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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 996 mkr (1 019 mkr) inklusive särskild löneskatt.
Minskningen från 2017 beror, liksom föregående år,
framför allt på att de löpande utbetalningarna av pensioner numera överstiger indexuppräkning och övriga
justeringar.
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Pensionsavsättningen i balansräkningen uppgår
till 47 mkr (50 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
pensionsavsättningen. Årets kostnad för pensionerna,
dvs. samtliga delar som påverkar resultatet, uppgår till
199 mkr (190 mkr) inklusive särskild löneskatt. Jämfört
med 2017 är det en ökning med 9 mkr. Ökningen med
4,7 % är framförallt kopplad till ökade lönekostnader
genom avtalsökningar och fler anställda.
I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden
anges att kommunen i förskott ska betala delar av de
framtida pensionskostnaderna som avser pensioner
intjänade tom 1998. Målsättningen i denna del är
numera slutförd. Under året har därför inga ytterligare extra inbetalningar för framtida pensioner gjorts.
Inbetalningarna och överföringar (indexeringar) från
överskottsfond uppgår till 223 mkr inklusive särskild
löneskatt. Denna summa har minskat ansvarsförbindelsen med samma belopp.
Hela den resterande förpliktelsen är ofinansierad
och kommande kostnader måste löpande täckas av
respektive års skatteintäkter.

förbättrats jämfört med 2017 där resultatet då belastades av nedskrivning av pelletsfabriken. För 2018 har
kommunens andel av koncernresultatet minskat med
52 mkr jämfört med 2017. Företagens andel har dock
samtidigt ökat med 74 mkr vilket skapar en bra förutsättning för framtiden och ökar möjligheterna att nå de
ekonomiska målen enligt ägardirektiven för bolagen i
Uddevalla Utvecklings AB.
Kommunen står inför flera utmaningar de kommande åren i form av bland annat allt större skillnad
mellan å ena sidan verksamhetens nettokostnader som
en följd av framför allt den demografiska utvecklingen
och växande investeringar samt skatteunderlagets
tillväxt å andra sidan. I ett perspektiv fram till och
med år 2022 uppgår skillnaden till motsvarande en
skattehöjning på 2,40 kronor. Ett antal större investeringar, utöver de som är demografiskt betingade, är
på gång med nytt badhus, åtgärder för återkommande
översvämningar och stigande havsnivå mm. De kommande ekonomiska utmaningarna kräver en ekonomi
med marginaler för att klara de upp- och nedgångar
i konjunkturen mm som kan uppkomma. En bra
förutsättning för att möta denna framtid är att värna de
finansiella målen.

Mkr

Balanskravsutredning

Pensionsförpliktelser i balansräkningen
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse
Summa pensionsförpliktelser

Avgår finansiella placeringar
Ej finansierade pensionsförpliktelser
Överskottsfonder hos KPA och Skandia

2018

2017

47

50

996
1 043

1 019
1 069

0
1 043
11,7

0
1 069
11,4

Ställda säkerheter
De ställda säkerheterna uppgår till 0,1 mkr (0,5 mkr)
och avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB för upptagna lån.

Analys
Det ekonomiska utfallet i form av årets resultat är högt
vid en jämförelse med det finansiella målet och årets
budget. En bidragande positiv orsak till detta är att
verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelade ramar,
vilket är en styrka för de närmaste åren, samtidigt har
resultatnivån minskat de två senaste åren vilket kan
påverka möjligheten att klara kommande utmaningar.
Kommunens lånesituation har påverkats positivt där
kassaflödet medverkat till att kommunen inte har någon egen låneskuld. Hela den existerande låneskulden
är vidareutlånad till kommunens bolag och stiftelser.
Ingen finansiell risk bedöms föreligga i denna del.
Lånesituationen innebär i sin tur att finansnettot just
nu bidrar till att finansiera den löpande verksamheten.
I takt med planerad ökad upplåning minskar dock successivt denna möjlighet.
Kommunkoncernens resultat ligger något lägre
än snittet för perioden 2014-2018. Resultatet har dock

Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna
ska överstiga kostnaderna för varje år. Kravet gäller
enbart för kommunen, inte koncernen. Vid avstämning
ska vissa realisationsvinster och -förluster räknas bort.
Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller
balanskravet för 2018.
Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Balanskravsresultat
Balanskravsresultat 5 år
2014
2015
2016
+ 51,9 + 62,6 + 131,4

+39,5 mkr
-14,6 mkr
+ 24,9 mkr
2017
+90,1

2018
+24,9

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 2015-2017. Denna jämför hur Uddevalla ligger
till i förhållande till 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.
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Ljungs kyrka
Foto: Ann-Louise Örhn

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering
2017 med tre steg jämfört med 2016, från plats 27 till
30. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats
27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för
2017 är därmed inte uppnått.
I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla
försämrat resultatet för sex nyckeltal, förbättrat ett,
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som försämrats
mest är ”Resultat före extraordinära poster”. Ett gott
resultat för skattefinansieringsgrad av investeringarna
förklaras av en låg investeringsnivå vilket har andra
negativa effekter än det strikt ekonomiska perspektivet.
För fyra av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än
medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten
och kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som
kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra.
Kassalikviditetens resultat är en följd av kommunens
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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 2015 – 2017) och ”Varken stark eller svag
finansiell ställning” (soliditet 2017 inklusive pensionsskulden mellan 0 – 20 %).
Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån
bör dock förbättras till runt 3 % 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 för i år är att denna profil även görs för hela
kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras
effekten av vår koncernbank och blir mer rättvisande.
Resultatet är att koncernen är samma som genomsnittet för gruppen istället för kommunens något under
genomsnittet och koncernens resultat är oförändrad
med föregående år.
Nyckeltal

Plats (#1 - #55)
2015

2016

2017

Resultat före extraordinära
poster

#22

#21

#33

Skattefinansieringsgrad av
investeringar

#26

#10

#11

Soliditet

#38

#39

#40

Kassalikviditet

#47

#46

#40

Finansiella nettotillgångar

#23

#21

#22

Skattesats

#44

#44

#44

Budgetföljsamhet

#18

#19

#27

Resultat före extraordinära
poster, snitt 3 år

#26

#19

#23

Genomsnitt totalt

#31

#27

#30

Trend
16–17
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Foto: Tilde Håkansson, Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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RESULTATRÄKNING
Koncernen
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

Kommunen

not

2018

2017

2018

2017

1

2 080

1 995

923

944

2

-4 899

-4 681

-4 122

-3 981

-333

-388

-121

-116

10

1

15

0

10,11
3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-3 142

-3 073

-3 305

-3 153

Skatteintäkter

4

2 562

2 474

2 562

2 474

Generella statsbidrag och utjämning

5

763

754

763

754

Finansiella intäkter

6

11

6

67

63

Finansiella kostnader

7

-50

-50

-47

-46

144

111

40

92

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Skatt

8

ÅRETS RESULTAT

-16

-5

-

-

128

106

40

92

KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen
Belopp i mkr

Kommunen

not

2018

2017

2018

2017

128

106

40

92

9

335

390

104

118

463

496

144

210

2

0

-3

-9

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital
Justering för rörelsekapitalets förändring
Förändring av förråd/lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-38

20

-1

25

21

98

23

57

448

614

163

283

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar
Inköp av materiella tillgångar
Avyttrade materiella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-1

0

0

-929

-749

-344

-189

17

3

15

2

0

-16

0

0

19

11

0

0

-893

-752

-329

-187

0

0

-237

-212

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Långfristig utlåning
Upplåning
Minskning pga utbetalningar avsättningar
Långfristig upplåning
Amortering
Förändrad skuld finansiell leasing
Förändrad skuld anslutningsavgifter
Förändring av övriga långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

-4

-6

-2

550

900

550

900

-350

-600

-350

-600

-22

-41

0

0

35

55

0

0

17

16

1

0

230

326

-42

86

-215

188

-208

182

Likvida medel vid årets början

333

145

309

127

Likvida medel vid årets slut

118

333

101

309
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BALANSRÄKNING
Koncernen

Kommunen

not

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

10

11

14

10

13

Materiella anläggningstillgångar

11

Belopp i mkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

5 891

5 425

1 715

1 658

Maskiner och inventarier

331

298

142

120

Pågående arbete

688

597

240

94

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och bostadsrätter

12

59

76

97

97

Långfristiga fordringar

13

9

8

3 153

2 916

Övriga finansiella anläggningstillgångar

13

14

16

-

0

7 003

6 434

5 357

4 898

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsområden och förråd/lager

14

98

100

65

62

Kortfristiga fordringar

15

445

407

225

223

Kassa och bank

16

118

333

101

309

661

840

391

594

7 664

7 274

5 748

5 492

2 319

2 213

1 695

1 603

128

106

40

92

2 447

2 319

1 735

1 695

54

55

47

50

142

126

-

-

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Balanserat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

18

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

19

Summa avsättningar

58

62

49

55

254

243

96

105

3 960

3 730

3 203

3 002

Skulder
Långfristiga skulder

20

Kortfristiga skulder

21

1 003

982

714

690

Summa skulder

4 963

4 712

3 917

3 692

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 664

7 274

5 748

5 492

Ställda säkerheter

22

0

0

-

-

Ansvarsförbindelser

23

1 006

1 028

1 402

1 454
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om
kommunal redovisning (SFS 1997:614). 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 med undantag av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar från och med räkenskapsåret
2017 komponentredovisning på större anläggningar,
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Omräkning har skett av samtliga äldre anläggningar. Dock
har ingen omräkning skett av gator och vägar utan
dessa kommer att komponentredovisas successivt när
de byts ut.
I övrigt har ingen förändring av redovisningsprinciper skett under räkenskapsåret.

Tillämpade redovisningsprinciper
Kommunen
Uddevalla kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats
av RKR, med vissa nedan redovisade undantag. Här
kommenteras också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper som kan vara intressanta utifrån den
kommunala särarten.
Intäkterna redovisas i den omfattning som det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandetid.

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av preliminära
skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo
under året, prognos för slutavräkning samt skillnaden
mellan den slutliga taxeringen och den redovisade
skatteintäkten för föregående år.
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
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baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

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 pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstiderna har fastställts med en egen
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I
huvudsak används följande avskrivningstider:
År		
3–15		
3		
5–20		
5–20		
10–50		

Anläggningstyp
System/programvara
Datorer
Maskiner
Övriga inventarier
Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp
(22 750 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror
och arrenden, vilka periodiseras oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen
rad i resultaträkningen om de är sällan förekommande, 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 anläggningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestörande poster.
Poster med naturligt samband till tidigare redovisade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (22 750 kr).
Gränsvärde för aktivering av tillgång vid planerat underhåll (komponentutbyte) är 350 tkr och gränsvärde
för utrangering av komponent är 250 tkr i restvärde.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. Anläggningstillgångar såsom större
anläggningar, verksamhetsfastigheter samt gator och
vägar är komponentindelade i enlighet med RKR:s
rekommendation nr 11.4.
Lånekostnader redovisas fr.o.m. 2017 enligt huvudmetoden för redovisning av lånekostnader (RKR
rek.15.1) dvs. samtliga lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. Tidigare år (före
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2017) har – enligt alternativmetoden – ränta påförts
anskaffningsvärdet på större pågående arbeten (minst
250 prisbasbelopp, dvs. 11 mkr) som pågår under
minst 1 år, under förutsättning att kommunen har egen
låneskuld.

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 bostadsrätter. Andelen i Kommuninvest ekonomisk förening
består av inbetalt andelskapital och insatsemissioner.

Leasing
Samtliga kommunens leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Vanligaste formen av leasing
av maskiner och inventarier avser fordon. Huvuddelen
av dessa avtal har en löptid som understiger 3 år. Ett
antal fordonsavtal, som har en avtalstid som överstiger
3 år redovisas ändå som operationell leasing då beloppens påverkan på resultat- och balansräkning bedöms
som icke väsentlig. I övrigt har kommunen inga avtal
som sammantaget utgör väsentligt värde för maskiner
och inventarier eller för hyra av fastighet som i allt
väsentligt uppfyller kriterierna för finansiell leasing.
Leasingavgiften för operationella leasingavtalen
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upplysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för
operationella leasingavtal.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensioner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens riktlinjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad
minskar också ansvarsförbindelsen.
Det samlade pensionsåtagandet framgår i den finansiella analysen. Pensionsförpliktelserna är beräknade
utifrån beräkningsmodellen RIPS17 (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld).

Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättningarna har tagits
upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen.

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. Bl.a. til�lämpas inte samma värderings- och avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommunen. Principer för
pensionsredovisning är annorlunda. Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dotterföretagen (ej
Gustafsbergsstiftelsen).
Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i
pensionsredovisningen och avseende komponentindelning 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 kostnader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt
RKR 8.2). Koncerninterna tillgångar och skulder respektive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.
Den sammanställda redovisningen omfattar kommunkoncernens samtliga företag där kommunen har
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undantas är av obetydlig omfattning enligt RKR´s defintion
i rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning. Underkoncerner tas in i sin helhet för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstiftelsen Uddevallahem
och för HSB Norra Bohusläns stiftelse Jacobsberg i
Uddevalla. Förändringar i kommunkoncernen under
året har skett genom att Uddevalla Utvecklings AB´s
dotterbolag Uddevalla Energi AB har likviderat 50 %ägda bolaget Energifokus i Trollhättan och Uddevalla
AB. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar
framgår av organisationsschema på sidan 69.

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsentliga finansiella leasingavtal som materiella anläggningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 20
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansverksamheten inom Uddevalla
kommunkoncern

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhantering
inom kommunkoncernen – finansiell leasing utgör ett
undantag – är koncentrerad till den s.k. internbanken.
Utlåningen från internbanken till koncernföretagen
sker genom kommunens koncernkontosystem. Koncernföretagen lånar av internbanken genom utnyttjande av checkkrediter, där villkoren utgår från intern-
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bankens självkostnad jämte låneavgifter. Avgifterna
syftar till att göra lånekostnaden för koncernföretagen
marknadsmässig. Den modell som tillämpas är den
modell som rekommenderas av SABO och SKL.
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 ränteswappar som finansiellt instrument för att hantera ränterisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för
kommunens finanspolicy och internbankens finansstrategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken
vara effektivt, se not 7 och not 20.

Notförklaringar
Belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Ersättning från landsting och andra kommuner

219

206

199

188

Kommunala taxor och avgifter

216

190

151

144

El-, renhållning- och fjärrvärmeavg

486

436

-

-

Statsbidrag

310

340

308

339

Övriga driftbidrag

103

106

110

117

Hyror och arrenden

430

414

108

101

Övriga försäljningsintäkter

270

202

20

20

46

101

27

35

2 080

1 995

923

944

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Övriga intäkter
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-3 138

-3 009

-2 785

-2 669

Lokal- och fastighetskostnader

-279

-333

-243

-259

Bidrag och transfereringar

-133

-134

-130

-134

Köp av verksamhet

-599

-568

-575

-549

Inköp av material m.m.

-347

-330

-150

-154

Övriga verksamhetskostnader

-402

-307

-239

-216

-4 898

-4 681

-4 122

-3 981

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Inom ett år

18

17

15

12

Senare än ett år men inom fem år

18

23

14

15

Summa
Operationella leasingavtal, maskiner och inventarier
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Senare än fem år
Summa*

0

0

0

0

36

40

29

27

* I summan för kommun 2018 avser 9 mkr fordon vars avtalstid överstiger 3 år. Motsvarande belopp för 2017 är 6 mkr. Se vidare
under redovisningsprinciper, leasing.
Operationella leasingavtal, lokaler

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

68

69

88

92

111

145

151

212

28

80

61

83

207

294

300

387

Framtida hyror förfaller enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa
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Not 3 Jämförelsestörande poster

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

15

2

15

1

Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

-5

-1

0

-1

Summa

10

1

15

0

Kommun 2018

Kommun 2017

2 573

2 482

Jämförelsestörande intäkter:
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Jämförelsestörande kostnader:

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Avsatt från tidigare år
Prognostiserad slutavräkning innevarande år
Summa

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag-/avgift

-19

-8

11

11

-3

-11

2 562

2 474

Kommun 2018

Kommun 2017

527

536

15

14

9

0

61

56

107

100

36

36

Boverket statsbidrag, ökat bostadsbyggande

5

12

Statsbidrag långtidsarbetslösa

3

0

763

754

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017
58

LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Stöd för ökat flyktingmottagande

Summa

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter

3

2

59

Övriga finansiella intäkter

8

4

8

5

11

6

67

63

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Summa

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader

-47

-48

-46

-45

Ränta på pensionsavsättning

-1

-1

-1

-1

Övriga finansiella kostnader

-2

-1

0

0

-50

-50

-47

-46

Summa
Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%)

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

inklusive derivat

1,52

1,70

1,52

1,70

exklusive derivat

0,54

0,78

0,54

0,78

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

inklusive derivat (år)

2,8

2,7

2,8

2,7

exklusive derivat (år)

1,0

0,5

1,0

0,5

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%)
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Not 8 Skatt på årets resultat
Årets skatt

Koncern 2018

Koncern 2017

-1

-1

Årets uppskjutna skatt

-15

-4

Summa

-16

-5

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Av- och nedskrivningar

333

388

121

116

Reavinster

-15

-2

-15

-1

5

5

0

1

12

9

-2

2

0

-12

-

-

335

388

104

118

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

30

28

28

25

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande
poster

Reaförluster
Gjorda/återförda avsättningar
Justering försäljning av Uddevalla Stadsmuren AB
Summa

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser samt internt upparbetade IT-system
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar, netto

0

1

0

0

Försäljningar/utrangeringar

0

-2

0

0

Omklassificering

0

3

0

3

Utgående anskaffningsvärde

30

30

28

28

Ingående av- och nedskrivningar

16

15

15

12

Försäljningar/utrangeringar

0

-2

0

0

Omklassificeringar

0

0

0

0

Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- och nedskrivningar
Utgående restvärde

3

3

3

3

19

16

18

15

11

14

10

13

5-10 år

5-10 år

5-10 år

5-10 år

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

9 042

8 706

3 106

2 987

Investeringar, netto

233

119

15

20

Försäljningar/utrangeringar

-12

-20

0

-4

0

0

0

0

Avskrivningstider

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark,byggnader, tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
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124

103
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3 245
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar,
fortsättning
Mark,byggnader, tekniska anläggningar

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

3 617

3 305

1 448

1 365

-9

-9

0

-3

Återförd nedskrivning

0

0

0

0

Omklassificeringar

0

7

0

7

Ingående av- och nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- och nedskrivningar
Utgående restvärde
Avskrivningstider

255

314

82

79

3 863

3 617

1 530

1 448

5 891

5 425

1 715

1 658

10-50 år

10-50 år

10-50 år

10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värrde, t.ex. mark, görs
ingen avskrivning.
Maskiner och inventarier

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Ingående anskaffningsvärde

844

829

373

357

Investeringar/netto

106

83

58

39

Försäljningar/utrangeringar

-55

-49

-1

-2

6

-19

1

-21

Utgående anskaffningsvärde

901

844

431

373

Ingående av- och nedskrivningar

546

530

253

230

Försäljningar/utrangeringar

-51

-46

-1

-2

0

-9

0

-7

Omklassificeringar

Omklassificeringar
Årets av- och nedskrivningar

75

71

37

32

Utgående av- och nedskrivningar

570

546

289

253

Utgåeende restvärde

331

298

142

120

3–25 år

3–25 år

3–20 år

3–20 år

Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Pågående arbete

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Ingående anskaffningsvärde

597

275

94

52

Inköp

590

551

271

131

-2

-3

0

-2

-497

-226

-125

-87

688

597

240

94

Kommun 2018

Kommun 2017

66

58

1 159

1 144

30

28

372

339

88

89

1 715

1 658

Försäljning/utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska
anläggningar, utgående restvärde
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter (gator, vägar o parker)
Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark,
kommersiella fastigheter)
Summa

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

39

EKONOMISK REDOVISNING | NOTFÖRKLARINGAR

Not 12 Värdepapper, andelar och
bostadsrätter

Bokfört värde

Aktier

Org.nr

Antal

Koncern

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

-

5,878

33,914

Antal

Koncern

Kommun

-

48,165

48,165

1 700

0,015

0,015

Summa aktier
Andelar
Kommuninvest ekonomisk förening*
Föreningen Sportstugan
Föreningen Folkets hus

500

Summa andelar

Kommun

0,005

0,005

48,185

48,185

*Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital inklusive insatsemissioner.
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

4,624

15,208

Koncern

Kommun

58,687

97,307

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Summa övrigt
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter
Summa

Not 13 Långfristiga fordringar

Koncern 2018

Utlämnade lån, koncernföretag

-

-

3 147

2 910

Utlämnade lån, övriga

6

6

6

6

Övriga fordringar

3

2

0

0

Summa

9

8

3 153

2 916

Övriga finansiella anläggningstillgångar 13,8 (15,5) 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.

Not 14 Exploateringområden
och förråd/lager

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Pågående exploateringar

55

52

55

52

Lager tomtmark

10

10

10

10

Materialförråd

33

38

0

0

Summa

98

100

65

62

40
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Not 14 Exploateringområden
och förråd/lager, fortsättning
Specifikation av pågående exploateringar, kommunen

IB 2018

Årets utg./ink.

UB 2018

Sundstrand etapp 2

23

5

28

Sundskogen etapp 1

5

-1

4

Sunningebergen

7

0

7

Område vid Skarsjövallen

6

0

6

Rotviksbro

1

0

1

Fasseröd

3

-2

1

Söderskolan

2

0

2

Riverside inför detaljplan

0

1

1

Bostadsmark under exploatering

Övriga mindre exploateringar

2

0

2

49

3

52

Frölandshamn, industriområde

1

0

1

Björbäck 8

1

0

1

Herrestad-Åker

1

0

1

Övriga mindre exploateringar

0

0

0

Delsumma

3

0

3

52

3

55

IB 2018

Årets försäljn./
nedskrivning

UB 2018

1

0

1

Delsumma
Industrimark under exploatering

Summa pågående exploateringsprojekt

Specifikation av tomtlager, kommunen
Tomtmark bostäder
Tomtmark industrier
Summa

Not 15 Kortfristiga fordringar

9

0

9

10

0

10

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Kundfordringar

202

161

32

17

Interimsfordringar*

111

126

78

98

Fordran på staten

113

108

112

106

19

12

3

2

445

407

225

223

-

-

10

20

Övriga kortfristiga fordringar
Summa
*Varav fordran på Migrationsverket

Not 16 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).
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Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Reservering uppskjuten skatt vid övergång till K3 HSB Norra
Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla
Justerat eget kapital på grund av avrundningseffekt
Ingående eget kapital justerat efter avrundning
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning
Summa

Not 18 Avsättningar för pensioner
Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt*
Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld
Summa

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

2 319

2 216

1 695

1 604

0

-3

-

-

0

0

-

-1

2 319

2 213

1 695

1 603

128

106

40

92

2 447

2 319

1 735

1 695

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

53

54

47

50

1

1

-

-

54

55

47

50

* Sedan 2001 gäller en försäkringlösning som avser kompletterande ålderspensioner för de förmånsbestämda pensionsdelarna
över 7,5 inkomstbasbelopp.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se avsnitt “Pensionsskuld” på sida 35.
Specifikation

Kommun 2018

Kommun 2017

50

51

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats

1

1

- Ränte- och basbeloppsuppräkning

1

1

- Sänkning av diskonteringsränta

0

0

- Nya efterlevandepensioner

0

2

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt)
Nya förpliktelser under året:

- Övrigt
Pensionsutbetalningar
Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt)
Aktualiseringsgrad

Not 19 Övriga avsättningar

0

0

-5

-5

47

50

98 %

97 %

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Ingående avsättning tippområde

9

13

-

-

Årets avsättning

-

-

-

-

Årets uttag

-2

-4

-

-

Utgående avsättning tippområde

7

9

-

-

Ingående avsättning Torp östra

0

19

0

19

Outnyttjat belopp som återförts

-

-

-

-

Avslutad/Överförd

-

-19

-

-19

Utgående avsättning Torp östra

0

0

0

0

16

-

16

-

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och
skadereglering

-

16

-

16

Årets uttag

Årets avsättning

-1

-

-1

-

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och
skadereglering

15

16

15

16
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Not 19 Övriga avsättningar, fortsättning

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

33

33

33

33

-

-

-

-

Årets uttag

-1

0

-1

0

Utgående avsättning hamnåtgärder

32

33

32

33

Ingående avsättning hamnåtgärder
Årets avsättning

Övriga avsättningar
Summa

4

4

2

6

58

62

49

55

Avsättning för tippområde utgörs av kostnader för återställningsarbeten för Havskurens avfallsanläggning. Anläggningen tillhör
Uddevalla Energi AB.
Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade kostnader för iordningställande av affärstomt till IKEA/IKANO Retail och bidrag till
infrastrukturella åtgärder i samband härmed. Avslutas 2017 i samband med att projektet upphör. Kvarvarande delar bildar en
ny avsättning i form av åtagande att anlägga en ny gång och cykelbana samt skadereglering på fastigheter.
Avättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande utifrån arrendeavtal med utomstående företag verksamma inom
kommunens hamnområde.
Övriga avsättningar 2018 för kommunen avser ett avtal till Ljungskile tennisklubb för anläggning av tennisplaner. För 2017 avses
avtalet till Ljungskile tennisklubb samt åtagande gentemot Uddevallahem för ersättning i samband med flytt ur lokaler tidigare
än planerat. Övrig avsättning koncernen 2018 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar ett befarat skadestånd i samband med
översvämningar 2016.

Not 20 Långfristiga skulder
Låneskuld
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Årets amorteringar

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

3 034

2 735

2 950

2 650

550

900

550

900

-350

-601

-350

-600

3 234

3 034

3 150

2 950

0

0

-

-

Långfristig skuld finansiell leasing*

283

305

-

-

Förutbetalda anslutningsavgifter

310

275

-

-

Investeringsfond VA

84

67

-

-

Förutbetalda investeringsbidrag

47

47

47

47

2

2

6

5

3 960

3 730

3 203

3 002

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

3 549

3 034

3 150

2 950

Delsumma
Varav kort del av lång skuld

Övriga långfristiga skulder
Summa

Kreditgivare
Kommuninvest
Derivat, nominella värden

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

SEB

770

1 120

770

1 120

Nordea

930

930

930

930

Handelsbanken

119

160

-

-

1 819

2 210

1 700

2 050

-109

-116

-109

-116

Summa
Derivat undervärde (mkr)
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Not 20 Långfristiga skulder, fortsättning
Räntebindningstider

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

0-12 mån

1 234

1 334

1 150

1 250

1 år - 3 år

320

420

320

420

3 år - 5 år

1 280

480

1 280

480

400

800

400

800

3 234

3 034

3 150

2 950

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

5 år och mer
Summa
Kapitalbindningstid
0-12 mån

984

434

900

350

1 år - 5 år

2 250

2 300

2 250

2 300

5 år och mer
Summa

0

300

0

300

3 234

3 034

3 150

2 950

*Finansiell leasing
I koncernens materiella anläggningstillgångar redovisas maskinleasingavtal avseende kraftvärmeverket Lillesjö, 0 (9)
leasingavtal för bussar  samt 2 (3) fordon hos Mitt Bohuslän som innehas via finansiella leasingavtal.
Finansiell Leasing
Årets leasingavgift

Koncern 2018

Koncern 2017

4

7

Att erlägga inom ett år

24

39

Att erlägga senare än ett år men inom fem år

91

92

Att erlägga senare än fem år

192

214

Summa framtida leasingavgifter

307

345

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Leverantörsskulder

245

259

157

146

Upplupna löner och semesterlöner

171

164

142

137

Arbetsgivaravgifter och skatt

163

152

147

141

Upplupna pensionskostnader

114

116

112

115

Interimsskulder

188

172

114

109

34

53

11

10

0

0

4

3

Förutbetalda skatteintäkter

23

20

23

20

Övriga kortfristiga skulder

65

46

4

9

1 003

982

714

690

Not 21 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Skuld koncernkonto

Summa

Not 22 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,1 mkr (0,5 mkr) för upptagna lån.
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Not 23 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt)
intjänade före 1998

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

1 019

1 045

1 019

1 045

Nya förpliktelser under året:
-aktualisering

0

0

0

0

-ränteuppräkning

11

11

11

11

-basbeloppsuppräkning

17

19

17

19

-övrig post

10

4

10

4

-61

-60

-61

-60

Pensionsutbetalningar
Förpliktelse minskad genom försäkring*
Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt),
intjänade före 1998
Aktualiseringsgrad

0

0

0

0

996

1 019

996

1 019

98 %

97 %

98 %

97 %

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts åren 2005-2015 via en försäkringslösning. Det totala beloppet t.o.m.
2018 uppgår till 223 mkr (inklusive löneskatt). Överskottsmedel från försäkringar uppgår till 11,7 mkr (11,4 mkr) per 2018-12-31.
Pensionsutfästelser

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), kommunala bolag
med flera*

1

1

1

1

Summa

1

1

1

1

*Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2018 och 2017. Beräkningen görs av KPA.
Borgensförbindelser

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Uddevalla Energi AB (koncernen)

-

-

311

337

Uddevalla Utvecklings AB

-

-

84

84

Uddevalla Omnibus AB

-

-

2

6

Kommunalt förlustansvar för egnahem

0

0

0

0

Övriga företag/stiftelser

1

0

1

0

Föreningar m.m.

7

7

7

7

Summa

8

7

405

434

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Övriga ansvarsförbindelser
Övrigt

1

1

0

0

Summa

1

1

0

0

Koncern 2018

Koncern 2017

Kommun 2018

Kommun 2017

Summa ansvarsförbindelser
Summa borgen i Kommuninvest i Sverige AB
Solidarisk
Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande

1 006
1 028
1 402
1 454
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
    Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mkr och totala tillgångar till 406 323 mkr. Uddevalla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 586 mkr (0,89 %) och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 3 610 mkr (0,89 %).
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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

20 122

143 694

882

460

97 662

13 449

14

7 514

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:
- Uddevalla Utvecklings AB (moder)

8 200

10 500

10 500

- Uddevalla Energi AB (koncernen)
- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)

8 200

10 500

- Uddevalla Turism AB

7 000

1 057

1 555

- Uddevalla Omnibus AB

3 500

638

1 004

Uddevalla Vatten AB (koncernen)

74 827

51 232

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)

33 205

55 223

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla

0

1 925

7 427

6 837

533

425

(koncernen)
Gustafsbergsstiftelsen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)
Summa
Belopp i tkr
Enhet
Kommunen

8 200

8 200

21 000

21 000

51 237

4 286

287 604

287 604

Lån

Räntor

Borgensavgifter

Givare/Mottagare

Intäkt/Kostnad

Intäkt/Kostnad

3 142 579

57 907

101

820

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:
- Uddevalla Utvecklings AB (moder)

16 005

- Uddevalla Energi AB (koncernen)

643 852

- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)
- Uddevalla Turism AB
- Uddevalla Omnibus AB
Uddevalla Vatten AB (koncernen)
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla

25

13 574

785

24 483

818

4 389

60

58 528

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)

1

243

100

1 316

525 218

8 083

1 585 423

28 292

63 449

1 224

218 989

4 257

2 243

40

10

(koncernen)
Gustafsbergsstiftelsen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)
Summa
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3 142 579

3 142 579

58 008

58 008

820

820
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr
Nämnd/Styrelse
Kommunfullmäktige och revision

Kostnader

Intäkter

Netto

Kommun
-bidrag

Resultat
kommunbidr.

-10,5

0,3

-10,2

-10,6

0,4

-392,6

159,4

-233,2

-237,4

4,2

Barn och utbildningsnämnden

-1 886,7

452,3

-1 434,4

-1 431,3

-3,1

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

-1 660,9

272,1

-1 388,8

-1 366,2

-22,6

Samhällsbyggnadsnämnden

-765,4

663,5

-101,9

-103,1

1,2

Kultur och fritidsnämnden

-167,5

27,7

-139,8

-141,4

1,6

-2,5

1,1

-1,4

-1,6

0,2

-4 886,1

1 576,4

-3 309,7

-3 291,6

-18,1

-807,7

781,1

-26,6

-72,3

45,7

30,8

0,0

30,8

34,0

-3,2

Eliminering interna intäkter/kostnader

1 419,3

-1 419,3

0,0

0,0

0,0

Summa verksamhetens nettokostnad

-4 243,7

938,2

-3 305,5

-3 329,9

24,4

Skatteintäkter

-

2 561,7

2 561,7

2 562,0

-0,3

Generella statsbidrag och utjämning

-

763,2

763,2

776,0

-12,8
-13,8

Valnämnden
Summa nämnder/styrelser
Övriga ej fördelade poster*
Se spec nedan

Eliminering internt finansnetto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto

-

67,0

67,0

80,8

-46,9

-

-46,9

-66,7

19,8

-4 290,6

4 330,1

39,5

22,2

17,3

39,5

22,2

17,3

REDOVISAT RESULTAT

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
* Specifikation ej fördelade poster:

Kostnader

Intäkter

Netto

Kommun
-bidrag

Resultat
kommunbidr.

Pensioner

-195,8

148,8

-47,0

-58,6

11,6

Arbetsgivaravgifter

-610,4

616,5

6,1

4,0

2,1

Avtalsförsäkringar

-0,9

1,0

0,1

0,0

0,1

Ökat försörjningsstöd

0,0

0,0

0,0

3,5

-3,5

Pris- och lönereserv

0,0

0,0

0,0

-12,2

12,2

Statsbidrag för ensamkommande unga

0,0

0,0

0,0

1,0

-1,0

Driftreserv nytt badhus

0,0

0,0

0,0

-16,0

16,0

Ökat kommunbidrag socialnämnden
(ensamkommande flyktingbarn)

0,0

0,0

0,0

11,0

-11,0

Ökat kommunbidrag för fastighetsförvärv

0,0

0,0

0,0

6,0

-6,0

Upphandlingseffekter

0,0

0,0

0,0

-1,8

1,8

Kostnad för nya investeringar

0,0

0,0

0,0

-17,0

17,0

Justering för komponentredovisning

0,0

0,0

0,0

5,2

-5,2

Tillskott riktade statsbidrag

0,0

0,0

0,0

2,6

-2,6

Reavinster

0,0

14,5

14,5

0,0

14,5

-0,6

0,3

-0,3

0,0

-0,3

-807,7

781,1

-26,6

-72,3

45,7

Övrigt
Summa ej fördelade poster
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INVESTERINGSREDOVISNING
Fördelat per nämnd/styrelse
Belopp i mkr

Utgift

Budget

Avvikelse

5

25

20

182

409

227

16

29

13

131

130

-1

Materiella investeringar (och immateriella)
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

10

35

25

Summa nämnder

Kultur och fritidsnämnden

344

628

284

TOTALA INVESTERINGAR

344

628

284

Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med samtliga projekt som är beställda, projekten befinner sig antingen
i förstudie-, projekterings- eller genomförandefas. Den största avvikelsen gentemot årets investeringsbudget (ca 114 mkr) beror
på att projekt saknar igångsättningsbeslut alternativt inte har beställts av ansvarig nämnd. I övrigt beror avvikelserna framförallt på senarelagda tidplaner främst till följd av att projektering inte kunnat startas p.g.a. detaljplaneändringar eller att arbete
med förstudie inte är färdigställt. Avvikelsen bedöms inte påverka projektens totala budget utan beror i första hand på att
projekt kunnat flyttas fram alternativt senarelagts.

Investeringar under året, specifikation
Belopp i mkr

Utgift 2018

Budget 2018

Ackumulerad
utgift

Budgeterad
total investering

Större ny- och ombyggnader
Källdalsskolan (grundskola)

96,5

107,0

132,9

250,0

Ramnerödsskolans ombyggnad (grundskola)

18,3

70,0

22,9

150,0

Ny förskola Kurveröd

14,7

35,0

15,8

45,0

Ny förskola Sundstrand
Delsumma

13,3

30,0

13,6

40,0

142,8

242,0

185,2

485,0

Övriga investeringar
Grundskolor moduler/övriga lokallösningar

10,6

5,0

Grundskolor övr. ny-,till- och ombyggnad

0,1

65,0

Ombyggnad Skansens förskola

2,5

0,0

Förskolor övr. ny-,till- och ombyggnad

0,4

78,0

Gymnasieskola ombyggnad o brandlarm

0,0

6,0
14,0

Framtida badhus och tillfällig ersättning

1,9

Gruppbostäder LSS

1,4

8,0

Brandstationer Ljungskile o Uddevalla

0,2

13,0

Planerat underhåll fastigheter

45,9

40,0

Planerat underhåll gator och vägar

10,0

7,0

Hamnverksamhet (gästhamn o båtplatser)

3,0

3,0

Kajer, förstärkningsarbete

7,1

5,0

Översvämningsskydd

4,7

6,0

Centrumutveckling Kungstorget/Hasselbacken

14,0

6,0

Centrumutveckling Kungsgatan

20,0

20,0

0,3

3,0

Centrumutveckling Övrigt
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Belopp i mkr
Övriga investeringar, fortsättning
Strategiska markförvärv

Utgift 2018

Budget 2018

6,8

10,0

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser

2,9

2,0

Förnyelse av lekplatser

1,2

2,0

Vägombyggnad kv. EOL

1,9

2,0

Vägombyggnad Ramerödsskolan

4,4

0,3

Övrigt gator och vägar samt allmän mark

3,3

23,8

Centrala IT-investeringar ooch övr digitalisering

8,0

14,0

50,9

53,2

Delsumma

201,5

386,3

Summa investeringsutgifter totalt

344,3

628,3

Övrigt maskiner och inventarier

Kommentarer till årets
investeringsverksamhet

Sundstrand. Arbete pågår även med nybyggnation av en

årets första månader stoppades arbetet men återupptogs

pågått under året. Första etappen av Kungsgatan fär-

i april 2018. Det tillfälliga byggstoppet innebär att utgifterna

digställdes i december medan vissa arbeten kvarstår

ökar och bygget blir försenat, men beräknas ändå vara

för Kungstorget. Upprustning av Kungstorget har kunnat

klart till skolstart hösten 2020. Om- och nybyggnation av

tidigareläggas varför mer utgifter än budgeterat belastar

Ramnerödskolan försenades på grund av att det vid en

2019 vilket kompenseras med lägre utgifter än budget 2019.

översyn av förstudien 2017 upptäcktes lokalbrister. Bristerna

Ombyggnation av gator i anslutning till Källdalsskolan är se-

var så stora, att en ny förstudie fick genomföras samt att det

narelagt till följd av att byggnationen av skolan är försenad,

uppdagades ett större underhållsbehov av befintliga hus.

utgifterna kommer att komma 2019/2020 istället. Arbetet

Arbetet är uppstartat under året och kommer att fortsätta

med kajförstärkning med tillhörande kajpromenad har kun-

under kommande år. Kommunen projekterar just nu för en

nat tidigareläggas och arbetet kommer att pågå under

ny förskola i Sundsstrand med 6 avdelningar, som kommer

flera år. Under året har byggnation av cirkulationsplats vid

att vara färdigbyggd vid årsskiftet 2019/2020. Fram till dess

Ramnerödsskolan genomförts, mestadels av byggnationen

att den nya förskolan är klar, bedrivs verksamhet i en försko-

var planerad till 2019, då projektet tidigarelagts påverkar

lebyggnad som flyttats från Strumpans förskola i Ljungskile till

det årets investeringsbudget.

Arbetet med Källdalsskolan har pågått under året. Under

förskola på Kurveröd med plats för sex avdelningar.
Ombyggnation av Kungstorget och Kungsgatan har

Källdalsskolan under uppbyggnad
Foto: Jenny Martinsson
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Foto: Victor Anderberg, Estetiska programmet med
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Uddevalla
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Bohusläns museum
Foto: Maria Rasmusson
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EKONOMI

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2018

Resultat 2017

0,0

-2,5

2,2

-0,3

-0,2

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

0,0

-1,9

2,0

0,1

0,4

Överförmyndaren

0,3

-5,5

6,0

0,8

0,2

Vänortskommitén

0,0

-0,6

0,4

-0,2

0,0

Summa

0,3

-10,5

10,6

0,4

0,4

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige

Överförmyndare

Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Kommunfullmäktige har sammanträtt vid tio tillfällen under året.
Ungdomsfullmäktige har inte sammanträtt under året,
arbete pågår med att organisera Nya ungdomsfullmäktige. Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris
har delats ut under året. Under året har val till kommunfullmäktige genomförts. Nya kommunfullmäktige
tillträdde i oktober och har därmed sammanträtt 2
gånger under året.

Andelen arvoden som kommunen betalar har minskat
de senaste åren och fördelningen mellan kommunen
och den enskilde är reglerat enligt lag. I kommunen
har ca 500 personer god man eller förvaltare. Antalet
ensamkommande barn med god man har minskat ytterligare jämfört med föregående år. Vid utgången av 2018
uppgick antalet till 12 barn.

Kommunens revisorer
Årets revision utgörs av tre fördjupande projekt och
avser granskning av överförmyndarverksamheten, av
underhållsprocessen inom samhällsbyggnadsnämnden samt av Uddevalla Utvecklings AB´s styrning av
de kommunala bolagen. Det sakkunniga biträdet har
huvudsakligen arbetat med administrativ service och
grundläggande granskning av nämnder och kommunala
företag.

Vänortskommittén
Under året har kommittén sammanträtt 4 gånger. I
augusti var det vänortskonferens på Island, deltagare
var både politiker och tjänstemän. Huvudtema för
konferensen var ”Social capital”. Två ungdomsutbyten
med Okazaki i Japan har genomförts. Vänortskommitténs internationella pris tilldelades två ungdomar från
Östrabo-gymnasiet, som åkte till Okazaki för studiebesök och för att undersöka om deras idé i Ung företagsamhet kan fungera på en internationell marknad.

2018 i siffror

91

36

24

7

Inkomna
medborgarförslag

Inkomna
synpunkter
(klagomål)

Inkomna
synpunkter
(beröm)

Genomförda
medborgar
dialoger

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

53

Bohusbanan vid Grohed
Foto: Maria Rasmusson

KOMMUNSTYRELSEN

För att skapa en levande stadsmiljö har arbetet med s.k. Business Improvement Distict (BID) fortsatt. Arbetssättet innebär att fastighetsägarna och
det offentliga samarbetar om den gemensamma platsen.
Kommunstyrelsen politisk styrning
Den främsta orsaken till det positiva resultatet om
4,5 mkr är kollektivtrafiken som uppvisar en avvikelse
på 2,4 mkr – en följd av utebliven satsning på busskort
till ungdomar i och med regionens satsning. Dessutom
försenad utökning av flexlinjen. En annan orsak är
bidrag för gång- och cykelväg mellan Ammenäs/Stången och Sundstrand där kommunens medfinansiering
förskjuts, ca 1,4 mkr fanns avsatt i årets budget.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets avvikelse om 1,6 mkr är
en följd av att flera avdelningar redovisar positiva
budgetavvikelser. Överskottet begränsas dock av att
avdelningen strategisk samhällsplanering visar -4,8
mkr, där ingår stadsutvecklingsprojektets avvikelse på
-2,9 mkr och kostnader för översiktsplanen med 2,3 mkr.
IT-avdelningens avvikelse på -2,1 mkr är en följd av
ökade kostnader för Microsoft-licenser. De nya licenserna är en del av utvecklingen av kommunens digitala
arbetssätt ”Det nya digitala kontoret”. Störst positiv

avvikelse finns inom ekonomiavdelningen med 3,4 mkr
i överskott till följd av vakanta tjänster i samband med
rekryteringar, samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter.
Införandet av beslutsstödsystem har påbörjats under
året och har inte ännu uppnått planerad omfattning,
detta bidrar också till avdelningens överskott. Även
kommunikationsavdelningen uppvisar en större positiv
avvikelse. Den uppgår till 2,8 mkr och beror också på
vakanser.
Investeringsutgiften uppgår till 5,4 mkr att jämföra
mot budgeten på 25,5 mkr. Avvikelsen beror främst på
lägre utfall för brandstationerna där 13,0 mkr avsatts
för året och utfallet blev 0,2 mkr.
För att skapa en levande stadsmiljö har arbetet med
Business Improvement Distict (BID) fortsatt. Arbetssättet innebär att fastighetsägarna och det offentliga
samarbetar om den gemensamma platsen med inriktning att hålla området rent, tryggt och snyggt, möjliggöra investeringar i den fysiska miljön samt marknadsföring och positionering av område. Kommunen har
under året drivit en process med fastighetsägare kring

2018 i siffror
2015

54

249

735

36%

4 796

Mottagande
av nyanlända
flyktingar

Antal deltagare
i kommunala
arbetsmaknads
åtgärder

Frisknärvaro
Andel friska, noll
sjukdagar under
året i Uddevalla
kommun

Antal tillsvidareanställda i Uddevalla kommun
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kunskap och insikter i arbetet med BID och vad detta
kan innebära för centrum. Målbilden är att under 2019
etablera en BID-konstruktion för Uddevalla centrumkärna.
Områdesplanen antogs av kommunfullmäktige 2016.
Avsiktsförklaring och projektbeställning för delområde
Anegrund är beslutade av kommunstyrelsen och fullmäktige. Projektdirektiv är påbörjat och läggs fram för
beslut i kommunstyrelsen under 2019. Planbesked för
delområde Riverside är beslutat av kommunstyrelsen.
Under året har ett ökat regionalt arbete för att förstärka förutsättningarna för bättre infrastruktur pågått.
Samarbetet kring Bohusstråket har formaliserats i en
avsiktsförklaring. De fem kommunerna Tjörn, Orust,
Stenungsund, Uddevalla och Kungälv arbetar tillsammans med prioriterade behov, främst Södra Bohusbanan. Samverkansarbetet med Stenungsund och Kungälv
har lett till att samtliga kommunstyrelser tagit beslut
om gemensam visualisering av dubbelspår för Södra
Bohusbanan. Järnvägsplanen för mötesspåret i Grohed är klar och mötesspåret planeras vara färdigställt
2020. Samverkan sker också med Bohuskommunerna
norr om Uddevalla med inriktning att utveckla järnväg
och transportkorridor mot Norge och på så sätt knyta
samman Oslo-Göteborg logistiskt både för person och
godstrafik. Här finns betydande samhällsekonomiska
vinster.
Sedan den 5 februari 2018 anmäls alla nya deltagare
till arbetsmarknadsavdelningen genom ”Jobbcentrum”,
som är en plats för aktörsgemensam handläggning.
Samverkande parter är arbetsmarknadsavdelningen,

vuxenutbildningen, socialtjänstens individ-och familjeomsorg, samt arbetsförmedlingen.
Ett mycket omfattande arbete har genomförts av
IT-avdelningen för att byta teknisk plattform, dvs.
övergången till ”Det nya digitala kontoret”. Som en av
de första kommunerna i Sverige har Uddevalla anpassat tekniken efter de nya regler kring bl.a. säkerhet som
tillkommit. Den nya tekniska plattformen är molnbaserad och klarar alla krav som idag ställs. 5 900 anställdas
utrustning är migrerad och projektet är således i slutfasen. Det nya digitala kontoret innebär att användarna
kan arbeta ”var man vill, när man vill, hur man vill, på
ett säkert och enkelt sätt”.
En stor arbetsinsats har också krävts för genomförandet av det allmänna valet som totalt engagerar över
300 funktionärer som arbetar i drygt 30 vallokaler och
sex platser med förtidsröstning.

Räddningstjänsten
Resultatet på -1,9 mkr beror på en avsättningsökning
för ”skuldförda pensioner”. De ”skuldförda pensionerna” avser upplupna pensionskostnader som inte betalas
ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. Även
ersättning avseende hyra för tillbyggnad av brandstationen i Uddevalla bidrar till den negativa avvikelsen.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI
Måluppfyllelse – kommunstyrelsen
Resultatet når
målsättningen

1

Resultatet når inte
målsättningen

2

Resultatet når nästan
målsättningen

2

Resultatet har inte
gått att bedöma

3

Verksamhetsområde, mkr
Kommunstyrelsen, politisk styrning
Kommunledningskontoret
Räddningstjänsten
Summa

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2018

Resultat 2017

0,0

-25,7

30,2

4,5

1,8

159,4

-317,2

159,4

1,6

3,2

0,0

-49,7

47,8

-1,9

0,0

159,4

-392,6

237,4

4,2

5,0
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Studier
Foto: Linda Svensson

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Fokus på höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero. Fortsatt intensivt
arbete för att lösa lokalbehov och bemanning i och med starkt ökande volymer. Omfattande planering av effektiviseringsuppdrag har genomförts.
Förskola
Som helhet är verksamheten i balans, men pedagogisk
omsorg, kväll-natt-helg-verksamheten och de små förskolorna med bara två avdelningar har haft svårt att få
budgeten att räcka till. Både fristående och kommunala
förskolor och pedagogisk omsorg har utökat antalet
platser. Dock har det fortsatt varit mycket svårt att få
plats inom det område man önskat, särskilt i kommunens ytterkanter. Lokalbehovet har varit akut både av
nytillskott och ersättning av befintliga lokaler.

Verksamheten har haft fokus på trygghet och utveckling. Reviderade rutiner har implementerats för kartläggning och uppföljning av diskrimineringsgrunderna,
jämställdhet och övrigt likabehandlingsarbete, vilket är
en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Det har fortsatt varit svårt att rekrytera behörig personal. Personaltätheten har minskat något beroende på
minskat statsbidrag. Att andelen förskollärare har ökat,
beror huvudsakligen på att antalet barnskötare (och outbildade) har minskat. Sjuktalen inom verksamheten har

2018 i siffror

1 625

1 227

292

2 926

5 861

Antal barn i
kommunal förskola

Antal barn i
fristående förskola

Antal barn inom
pedagogisk
omsorg

Antal barn i
Fritidshem

Antal elever i kommunal grundskola
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varit fortsatt höga eller mycket höga. Hälsoprojekt, kulturarbete och kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå
är exempel på insatser som genomförts för att minska
ohälsan. Arbete har pågått för att höja Uddevallas kommunala förskoleverksamhet som attraktiv arbetsgivare,
där en god arbetsmiljö är en viktig fråga.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem
Grundskolans resultat visar ett stort underskott för
2018. Kostnadsutvecklingen ligger på en fortsatt hög
nivå även om sparåtgärderna ger effekt. Asylintäkter
och etableringsstöd sjunker under året vilket ger en
negativ effekt på intäkterna. Skolskjuts, administration
och elevhälsa har stora negativa avvikelser men även
de höga tilläggsbeloppen har stor del i underskottet.
Ett fåtal skolenheter visar underskott och där kommer
åtgärdsplaner att upprättas för 2019.
En positiv utveckling av elevernas kunskapsresultat
har skett i årskurs 9 under 2018. Däremot har flera värden i årskurs 3 och 6 haft en negativ utveckling under
året.
Matematik och svenska som andra språk är fortsatt
två viktiga problemområden att ta itu med för att öka
andel elever med behörighet till gymnasiet.
Tröghet i lokalprocessen har genererat kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet som försvårat arbetet
med att höja måluppfyllelsen. Rekryteringsläget har varit svårt och personalomsättningen hög vilket påverkat
förutsättningarna för elevernas lärande. Det har saknats
behöriga lärare och fritidspedagoger på alla nivåer och
i alla ämnen. Även elevhälsans professioner, och då i
synnerhet specialpedagoger, har varit svårrekryterade,
vilket har påverkat arbetet med särskilt stöd till elever
i behov. Allt för många underställda för grundskolans
rektorer har varit ytterligare en försvårande faktor för
högre måluppfyllelse.

Särskola
Särskolans verksamheter uppvisar totalt ett överskott.
Gymnasiesärskolan har haft många interkommunala
elever och lägre skolskjutskostnader än budgeterat vilket bidrar till ett stort positivt resultat. Särvux avslutar
året med ett litet positivt utfall medan grundsärskolan
uppvisar ett stort negativt underskott. Antalet elever
inom grundsär har ökat de senaste åren och många av
barnen har resurskrävande behov vilket medför höga
kostnader vad avser personal och skolskjutsar. Grundsärskolan har under året arbetat med att se över och för-

ändra sin organisation i syfte att sänka sina kostnader.
Uppföljning av elevernas kunskapsresultat inom
grundsärskolan har visat på en hög måluppfyllelse. I
de praktisk-estetiska ämnena har eleverna lyckats bäst
medan måluppfyllelsen i de teoretiska ämnena, främst
svenska och matematik, har varit något lägre. Det är
angeläget att fortsätta att utveckla arbetet med analysen av måluppfyllelse och bedömning som grund för
utveckling av elevernas lärande. Grundsärskolan är en
verksamhet uppdelad på fyra olika geografiska platser
och enheter. Detta har, tillsammans med rekryteringsproblematik, försvårat det ekonomiska och verksamhetsmässiga uppdraget.
Gymnasiesärskolans satsning på̊ lärlingsutbildning och integrerade lösningar med treåriga nationella
program har varit framgångsrik. Eleverna har kommit i
arbete efter avslutade studier, inte bara direkt efter men
också̊ ett och två år efter avslutade studier. Antal elever
i gymnasiesärskolan har ökat vilket inneburit ökat
behov av lokaler och personal.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat. Den
största bidragande orsaken är ökade statsbidragsintäkter, i första hand med inriktning mot introduktionsprogrammen. Merparten av bidragen är dock av
engångskaraktär vilket innebär fortsatt stor utmaning
för gymnasieverksamheten det kommande året.
Intensivt arbete med att anpassa verksamheten
utifrån elevvolymer och specifika situationer för respektive program har pågått. Den verksamhet som haft
den största utmaningen under året är Introduktionsprogrammen där anpassning till minskade elevvolymer
inneburit en personalminskning på ca 25 årsarbetare.
Vissa av gymnasieskolans program har haft en större
personalvolym än vad elevpeng -och elevantal medger.
Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån givna
förutsättningar fortsätter under 2019.
Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år
(exklusive Introduktionsprogrammen, IM) har ökat
med en procentenhet sedan föregående år. Inkluderas
IM har resultatet sjunkit något. Den orsaksanalys som
gjorts visar att skolan låtit elever arbeta med förlängd
studietid enligt skollagen, elever har gjort ett omval eller gått via introduktionsprogrammen för grundskolebehörighet. Vissa avvikelser på programnivå har noterats.
Arbete med att identifiera och sprida framgångsfaktorer
har pågått.

809

144
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172
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fristående
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Antal elever
i särskola
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kommunal
gymnasieskola

Antal elever i
fristående
gymnasieskola
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Vuxenutbildningen

Gemensam verksamhet

Vuxenutbildningen visar på en liten positiv avvikelse
mot budget. Behovet av utbildad arbetskraft är stor och
företag och offentlig sektor kan inte expandera i den
omfattning de har möjlighet till. Av den anledningen
har vuxenutbildningen satsat på yrkesutbildningar i
kombination med utbildning i svenska språket. Branscherna har kontaktat vuxenutbildningen inom flera
olika områden för att säkerställa sitt arbetskraftsbehov.
Budgeten riktas mot yrkesutbildningar och rättighetsutbildningar.
Statens utökade krav på nyanlända har bland annat
inneburit utbildningsplikt. Detta har ställt stora krav
på vuxenutbildningen vad gäller planering, personal
och lokaler. Vuxenutbildningen har haft en ökad andel
elever som har kort tidigare utbildningsbakgrund. Utökning av antal grupper inom grundläggande utbildning
i svenska samt till yrkesutbildningar med integrerad
svenska har skett.
Bättre förutsättningar för att samverka mellan olika
kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen har
skapats under året för att korta vägen för nyanlända
att komma ut på arbetsmarknaden genom att påbörja
en yrkesutbildning så tidigt som möjligt. Även utökad
samverkan med arbetslivet och arbetsgivare har skett
kring APL, uppdragsutbildningar och utformning av
yrkesutbildningar i samverkan med branschen.

Tre verksamhetsgemensamma utvecklings-/effektiviseringsprojekt pågått under året i samarbete med SKL,
Skolverket och Chalmers/Me Analytics. Ytterligare ett
projekt för att effektivisera förvaltningens administrativa processer har pågått, samt intensivt arbete för att
hitta långsiktiga effektiviseringslösningar inom områden som lokaler, kompetens, teknik m.m.
Kapacitetsbristen har i och med ökade volymer
varit påtaglig vilket påverkat arbetsmiljön för barn,
elever och medarbetare. Intensivt arbete har pågått
för att få fram tillfälliga och permanenta lokaler inom
alla verksamhetsområden. Den fortsatt mycket låga
investeringstakten har medfört kostsamma kortsiktiga
lokallösningar.
Det har varit fortsatt svårt att rekrytera behöriga
förskollärare och lärare och personalomsättningen har
varit hög. Förvaltningen har tillsammans med HR-partners fortsatt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare,
både i syfte att behålla och attrahera nya medarbetare.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden
Resultatet når
målsättningen

7

Resultatet når inte
målsättningen

8

Resultatet når nästan
målsättningen

3

Resultatet har inte
gått att bedöma

5

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2018

Resultat 2017

Förskola

82,7

-445,6

367,4

4,5

5,9

Grundskola/fritidshem

89,1

-810,5

710,3

-11,1

-5,9

Särskola

15,7

-71,5

58,1

2,3

0,9

Gymnasieskola

216,4

-411,7

195,7

0,4

-6,5

Vuxenutbildning

47,6

-104,5

57,0

0,1

-0,1

0,8

-42,9

42,8

0,7

1,1

452,3

-1 886,7

1 431,3

-3,1

-4,6

Gemensam verksamhet
Summa
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Omsorg
Foto: Linda Svensson

SOCIALNÄMNDEN
Ett sammantaget bredare utbud av boendeformer för äldre med fler
demensplatser på Arödsdal, fler platser på Rosenhäll och omvandling till
trygghetsboende på Sofiedal och Hovhult.
Individ- och familjeomsorg
Årets budget har förstärkts med 4,3 mkr, varav störst
del är fördelad till placeringar för barn och unga.
Resultatet för individ- och familjeomsorg är ett
underskott med 29,4 mkr, varav 25,9 mkr finns inom
området barn och unga. Underskottet fördelas med
9,0 mkr för familjehemsplaceringar som har ökat med
11 % till 35 551 vårddygn i jämförelse med 32 135
vårddygn föregående år. För institutionsvård är det
ett underskott med 15,0 mkr, där en kraftig ökning

har skett med 74 %, från 4 638 vårddygn till 8 063
vårddygn. Kostnadsökningen beror huvudsakligen av
följande faktorer:
• Fler barn och unga lever under svåra förhållanden och
övriga välfärdssystem har hög belastning. Fler barn
behöver stöd av socialtjänsten. Inflöde av orosanmälningar har ökat från 1 535 till 1 892, en ökning med
23 %. Av orosanmälningarna inleds också fler utredningar än tidigare, en ökning har skett med 46 %.
• Hög personalomsättning leder till ett mer akutstyrt

2018 i siffror

4 131

491

80

689

1 311

Antal köpta vårddagar missbruk
under året

Antal personer
med beslut om
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Antal personer
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personlig assistans enligt SFB

Platser i särskilda
boenden inkl
korttids o rehabiliteringsplatser

Antal hushåll med
försörjningsstöd
under året
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Omsorg
Foto: Linda Svensson

arbete och svårigheter med ledning och styrning av
verksamheten.
• Brist på egna familjehem medför större andel köpt
familjehemsvård, vilket ger ökad dygnskostnad. Placeringar på grund av hedersvåld har också krävt köpt
placering utanför kommunen.
Verksamheten som hanterar brukare med missbruk
visar ett underskott med 2,5 mkr, störst avvikelse avser
institutionsplaceringar.
Nettokostnaden för verksamheten försörjningsstöd,
som ska täckas av kommunbidrag, har ökat med 5,5 mkr
till 52,8 mkr, i jämförelse med 47,3 mkr föregående år.
Kommunbidraget är ursprungligen på 48 mkr. Socialnämnden har fått kompensation från kommunstyrelsen
med 3,5 mkr, vilket innebär en budgetram med 51,5 mkr
och ett underskott med 1,3 mkr. Förklaringar till kostnadsökningen är främst att antal hushåll har ökat, delvis
till följd av att hushåll lämnar den tvååriga etableringsperioden där staten står för finansieringen och övergår
till kommunalt försörjningsstöd.
Det minskande antalet barn som är placerade inom
kommunen för verksamheten med ensamkommande
barn och unga samt de förändrade statsbidragsreglerna
gör att intäktsminskningen inom verksamheten är
48,6 mkr. Förgående år var intäkterna 69,1 mkr att
jämföra med årets intäkter som var 20,5 mkr. Även
kostnaderna har minskat drastiskt, med 57,4 mkr, varav
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30,5 mkr avser personalkostnader och arvoden, för att
anpassa kostnaderna till statsbidragsintäkterna. Under
2017 hade verksamheten bruttokostnader med 90,4 mkr
i jämförelse med årets 33,0 mkr. Verksamheten har fått
tillfälligt kommunbidrag med 11,0 mkr från kommunstyrelsen. De kraftiga verksamhetsförändringarna har
inte räckt fullt ut, vilket innebär ett budgetunderskott
med 1,5 mkr vid året slut.

Insatser enligt LSS/SFB
Köp av plats enligt LSS för vuxna har underskott med
6,9 mkr, vilket delvis beror på mer omfattande behov
för placerade individer. Det finns för få boenden inom
kommunen som passar för individer med mer omfattande och komplexa behov. I väntan på öppnande av
planerat boende för denna målgrupp tvingas kommunen
placera externt.
Budgettillskott har fördelats för tidigare utökade
behov med 6,8 mkr till köp av plats för barn- och unga
inom LSS. Då fyra ärenden har avslutats och färre
ansökningar till elevhem gjorts får verksamheten överskott med 0,7 mkr.
Personlig assistans har ett underskott med 0,4 mkr
som består av flera delar:
• Antalet ärenden inom den statliga delen (SFB) med
kommunen som utförare har minskat från 36 brukare
vid ingången av året 2017 till 30 brukare per månad un-
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der hela året 2018. Det har medfört att nettokostnaderna
har minskat med 1,2 mkr, varav minskade intäkter från
Försäkringskassan är 3,5 mkr då kommunen har utfört
drygt 10 000 timmar färre under 2018 jämfört med år
2017.
• Avseende ärenden inom den kommunala delen
(LSS) så är det underskott. Det beror främst på att ersättning upphört från Migrationsverket, där kommunen
fick 2,7 mkr föregående år.
Kommunens egna korttidsboenden har underskott
med 2,1 mkr. Till stor del beror det på högre personalkostnader till följd av unga brukare med omfattande
behov.
Kommunens dagliga verksamhet har ett överskott
med 1,2 mkr, vilket beror på att viss verksamhet inte
har kommit igång vid årsskiftet som planerat.
Inom ledsagning är det överskott med 1,2 mkr. I jämförelse med förra året så har det minskat i genomsnitt
från 71 brukare till 66 brukare per månad.
Medel har avsatts i årets budget för planerade men ej
igångsatta nya verksamheter, vilket påverkar resultatet
positivt.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
I december var alla brukare inom hemtjänst över i den
nya ersättningsmodellen. Antalet timmar har minskat
från 573 355 förgående år till 511 127 timmar i år, en
minskning med 11 %. Samtidigt har antalet brukare
med hemtjänstinsatser ökat med nästan 8 %. Antal
personer med hemtjänstinsatser uppgick till 1 007 per
december 2018, att jämföra med 933 personer i maj

2017, då den nya modellen startade. Den kommunala
hemtjänsten har ett underskott med 7,9 mkr. Den
huvudsakliga orsaken är personalkostnader men även
ökad kostnad för leasingbilar och pågående omställningsarbete. Inom biståndsavdelningen är underskottet
minskat från 30,3 mkr till 24,7 mkr för hemtjänst.
Hälso- och sjukvård har totalt ett underskott med
3,0 mkr, som till störst del beror på förändrad intern
ersättningsmodell avseende delegerade hälso- och
sjukvårdsuppdrag med 2,3 mkr. Ökade kostnader för
leasingbilar och kostnader för bemanningsföretag har
också bidragit till underskott.
Vård- och omsorgsboenden redovisar överskott med
2,6 mkr efter löpande arbete under året med nytt arbetssätt för ekonomiuppföljning och omstruktureringar. Det
är ett överskott avseende korttidsplatser, då man kunde
ha stängda och vilande korttidsplatser i början av året,
men som efter ökat behov fick öppnas. Omvandling har
även skett till permanenta platser.
Socialpsykiatrin har ett underskott med 1,4 mkr.
Största avvikelserna är placeringarna och boendestöd.
En förklaring till ökningen av köpt vård är att det är
fullt i de egna boendena och att ingen omsättning sker.
Resultatet påverkas positivt av planerade och ännu ej
genomförda verksamhetsförändringar.

Gemensam verksamhet
Kommunen har fått statliga stimulansmedel 1,9 mkr
som till största delen är använda till WiFi på särskilda
boenden. En del förbrukades till daglig verksamhet och
fortsatt arbete med mobilare personal.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – socialnämnden
Resultatet når
målsättningen

1

Resultatet når inte
målsättningen

7

Resultatet når nästan
målsättningen

1

Resultatet har inte
gått att bedöma

0

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2018

Resultat 2017

Individ- och familjeomsorg

57,8

-314,0

226,8

-29,4

-4,5

Insatser enligt LSS/SFB

86,6

-418,6

336,8

4,8

-14,3

127,5

-875,8

749,9

1,6

-5,5

0,2

-52,5

52,7

0,4

7,8

272,1

-1 660,9

1 366,2

-22,6

-16,5

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Gemensam verksamhet
Summa
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Trappa byggs i Hasselbacken
Foto: Jenny Martinsson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Utveckling av centrum har stått i fokus under hela 2018. Upprustning av
Kungsgatan och Kungstorget har pågått under året och i december färdigställdes första etappen.
Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen har under året fokuserat på att
arbeta med satsningar som ger nytta för att möta både
det höga exploateringstrycket och effektiviseringskraven de kommande åren. Arbete har pågått med att
implementera de nya riktlinjerna för investeringar
som kommunfullmäktige fastställde i början av året
bland annat genom framtagande av mallar för investe-

ringsprojekt, utbildningar samt information både inom
förvaltningen och till andra förvaltningar. Planeringsavdelningen har också byggt ett kartskikt i kommunens
interna karttittskåp där kommunens alla planerade och
pågående projekt redovisas. Projekt översvämningsskydd med kajpromenad har under 2018 upphandlat
en teknisk konsult och en strategisk landskapsarkitekt.
Projektet är inne i utredningsfasen och arbetar tätt ihop
med stadsutvecklingsprojektet Områdesplan för Bäveån.

2018 i siffror
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60

1 698
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Som ett led i att möjliggöra den planerade stadsutvecklingen pågår ett arbete med att flytta Uddevalla hamn
västerut. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beslutat
att färdigställa Frölands industriområde.
I början av året togs ett gestaltningsprogram fram för
Ljungskile. Gestaltningsprogrammet är vägledande för
hur Ljungskile bör utvecklas. I gestaltningsprogrammet
ingår Ljungskile hamn och samhällsbyggnadsnämnden beslutade under året att förvärva ett par fastigheter inom området för att ha större möjlighet att vara
delaktig i den framtida utvecklingen. Under året har tio
detaljplaner vunnit laga kraft, vilket innebär möjligheter att producera 77 hyresrätter och 35 bostadsrätter. En
ny avfallsplan för Uddevalla kommun har tagits fram
under året. Planeringsavdelningen har drivit arbetet
tillsammans med Uddevalla Energi. Planeringsavdelningens resultat följer i stort sett budget (+0,4 mkr).
Avdelningen redovisar ett mindre överskott på personalbudgeten vilket beror på vakanta tjänster som planarkitekt under del av året. Planeringsavdelningen arbetar aktivt med tidskrivning för att personalkostnader till
större del ska finansieras genom pågående projekt.

Myndighetsutövning
Under 2018 har myndighetsavdelningen haft fokus på
rättssäkra och resurshushållande digitala processer samt
ökat förtroende från medborgare och företagare. Ärendehanteringen är nu helt digital. Ekonomifokus under
året har lett till ett förbättrat ekonomiskt resultat för 2018
jämfört med 2017, ett överskott på ca 3,9 mkr. Avvikelser
mot budget beror på lägre utbetalda bostadsanpassningsbidrag, högre intäkter för lantmäteriförrättningar
samt en lägre personalkostnad till följd av vakanser.
För att uppnå ett ökat förtroende från våra medborgare och företagare har myndighetsavdelningen under
året arbetat med att få en ökad förståelse för och från
verksamhetens kunder med hjälp av exempelvis rådgivning, mer information i tidigt skede samt löpande under
handläggningen. Detta är också målet med den tillsynsmetodik som framarbetats och som löpande utvecklas.
Ytterligare ett led i avdelningens strävan att ständigt
utvecklas och gå i takt med samhället är implementering av system för kundutvärdering av handläggningen.
Resultatet av årets insatser är en hög uppfyllnadsgrad
av tillsynsplan (resultat 90 %), snabbare (ca 80 % av

bygglovsbesluten, fattades inom lagstadgade 10 v),
rättssäkrare och enhetligare beslut, minskad ärendebalans hos lantmäteri samt att domslut till följd av överprövade beslut till största del går i linje med nämndens
beslut. Dessutom är medarbetarna engagerade och
nöjda. Prioritering av arbetet med tillsyn enligt Planoch bygglagen (PBL), har resulterat i att 79 % av tillsynsärenden har kunnat avslutas under året, en markant
ökning från 2017. Arbetet med hantering av förorenade
områden har pågått med hög måluppfyllnad under året.
Målsättningen nås för 10/12 mått i nämndens styrkort
kopplat till förorenade områden.

Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen omsatte ca 467 mkr under 2018
och redovisar ett överskott på ca 1,4 mkr. Kostnader
för reparationer och fastighetsskötsel samt energikostnader är högre än budgeterat. Energiförbrukningen
i kommunens lokaler uppgår 2018 till 157,3 vilket
innebär att målsättningen inte nås. Lägre kostnader än
budgeterat för lokalanpassningar samt ett överskott för
gatu- och parkverksamheten gör att avdelningen totalt
sett redovisar ett överskott. Den tekniska verksamheten
är huvudsakligen ansvarig för genomförande av kommunens investeringsplan. Under året har avdelningen
omsatt ca 300 mkr av investeringsbudgeten där den
enskilt största investeringen är Källdalsskolan med planerat färdigställande juni 2020. Projektet har försenats
under året på grund av oklara arbetshandlingar men är
nu åter i full produktion. På Källdalsskolan planeras för
ca 800 m2 solenergi. Målsättningen för 2018 innebär att
det ska finnas 1000 m2 solpanel på kommunens lokaler,
resultatet blev 599 m2. Under året har flertalet investeringsprojekt färdigställts, bland annat:
• Ombyggnad av Kungsgatan och Kungstorget etapp1
• Cirkulationsplats Boxhultsvägen
• Förskolemoduler Sundsstrand
• Ombyggnad av del av Strumpans förskola, Ljungskile
• Ombyggnad av bibliotek till klassrum i Ljungskile
skolan
Arbetet med att trafiksäkra antalet gång- och cykelöverfarter enligt grön standard har försenats något under
året. Arbetet har inte kunnat genomföras som planerat
och målsättningen nås inte.

904

146

8

112

56

Antal livsmedels
ärenden

Antal lantmäteriförrättningar

Antal plan
uppdrag

Producerade
lägenheter i
detaljplan

Antal tillbuds
rapporter
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Service

Gemensam verksamhet

Under året har avdelningen arbetat med att ta fram
Service Level Agreement (SLA). Syftet med SLA är att
stödja samarbetet mellan beställare och utförare samt
att tydliggöra ansvarsfördelning och vad som ingår i
kostnaderna. Särskilt fokus på personal- och arbetsmiljöfrågor genom exempelvis en hälsosatsning med
gemensam träning för personalen inom serviceverksamheten har lett till minskade personalkostnader.
Serviceavdelningen redovisar ett underskott mot
budget på -4 mkr. Avvikelsen återfinns inom måltidsservice, -3,5 mkr, och facilitet och fordon,-0,5 mkr.
Fordonsgruppen har inte kunnat ta över bilar i den
takt som planerat bl.a. på grund av bevattningsförbudet under sommaren. Detta har försvårat service på
de bilar som gruppen redan har, varför det heller inte
har varit möjligt att ta in fler bilar. Nya städobjekt har
tillkommit till lokalvårdsverksamheten vilket gett något
högre intäkter. Detta har också krävt att maskinparken
uppdaterats vilket ökat kostnader för avskrivningar av
nya maskiner. Antalet avvikande koster genererar högre
kostnader inom måltidsverksamheten. Verksamheten
har haft mer matsvinn än normalt på grund av ett listeriautbrott under sommaren men även på grund av extra
många kyl- och fryshaverier under samma period. Inom
verksamheten ökar andelen ekologiska livsmedel succesivt och måltidsplaneringen görs med utgångspunkt i
det ekologiska utbudet.

Den gemensamma verksamheten redovisar ett mindre
underskott på -0,5 mkr. Under året har geoteknisk undersökning på Lyckornavägen genomförts,-3,7 mkr, samt
ersättning till Ljungskile SK har utbetalats för mark till
tennisbanor i enlighet med beslut i kommunstyrelsen,
-0,9 mkr, påverkat resultatet negativt. Verksamhetsstöd
redovisar en avvikelse gentemot budget med ca -1 mkr.
De största orsakerna till underskottet är att avdelningen
under året tagit mer kostnader för gemensamma nyttigheter än budgeterat samt att personalkostnaderna
är högre än budgeterat. Under 2018 har avdelningen
främst fokuserat på att arbeta mot en effektivare, mer
ändamålsenlig och transparent ekonomisk planering
och uppföljning samt stöd i förvaltningens arbetsmiljöarbete, exempelvis genom den förvaltningsövergripande hälsosatsningen KulTur där bl.a. träning erbjudits
förvaltningens personal en gång i veckan. Försäljning
av tomter på bl.a. Sundsstrand har genererat intäkter
vilket minskar det totala underskottet för hela den
gemensamma verksamheten. Förvaltningens chefer har
i stor utsträckning gått kommunens arbetsmiljöutbildning (97 % av alla chefer inom förvaltningen). 28 % av
förvaltningens chefer har gått hela kommunens interna
basutbud av kurser rörande arbetsmiljö och personal.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
Resultatet når
målsättningen

11

Resultatet når inte
målsättningen

8

Resultatet når nästan
målsättningen

2

Resultatet har inte
gått att bedöma

0

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Planeringsverksamhet

24,6

Myndighetsutövning

29,7

Teknisk verksamhet
Service
Gemensam verksamhet
Summa
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Kommun
bidrag

Resultat 2018

Resultat 2017

-33,9

9,7

0,4

-0,6

-44,3

18,5

3,9

1,2

405,3

-457,6

53,7

1,4

-5,6

186,0

-190,6

0,6

-4,0

-4,5

17,9

-39,0

20,6

-0,5

6,1

663,5

-765,4

103,1

1,2

-3,4

Syrian Horse
Foto: Maria Rasmusson

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Andelen barn i kulturskolan boende i utanförskapsområden har mer än
fyrdubblats under året, tack vare nya arbetssätt. Allas sommarlov har nått
ca 13 000 barn. Omfattande utredningar har presenterats.
Kultur
Underskottet på 0,4 mkr beror på omorganisation
och uppsägning av en enhetschef. Uppsägningstidens
kostnad hamnade i sin helhet på årets budget samt
överanställning av en person med 60 %, då Uddevalla
kommun skulle arrangera den internationella musiktävlingen Imagine. Kulturskolan har genomfört stora förändringar i sin organisation med hjälp av externa medel
från Kulturrådet, statligt etableringsstöd och statliga
lovpengar. Verksamheten har kortat kön med ca 200

personer. Deltagandet från Tureborg, Dalaberg och
Hovhult har ökat från 2 % till 9 % på ett år. Nyinvestering på Skolgatan i form av underhåll av vissa ytskikt,
mer kontorsutrymme för personal samt tillgänglighetsanpassning i form av en trapphiss samt en handikapptoalett. Avdelningen har satsat på arrangemang i centrum
bl.a Parksommar, ett arrangemang i veckan under hela
sommaren med musik och utomhusbio, som till största
delen finansierades av externa medel.

2018 i siffror

270 273

340 495

1 150

110 873

40 000

Antal besökare
Bohusläns museum

Antal lån på biblioteken (fysiska och
digitala)

Antal elevplatser
Kulturskolan

Antal besök Walkesborgsbadet

Antal besök
Emaus lantgård
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Ljungskile bibliotek
Foto: Maria Rasmusson

Bibliotek
Biblioteket gör totalt ett nollresultat. Ett större underskott finns på personal som beror på att biblioteket har
tagit emot en omplacering utan kompensation. Även
Ljungskile bibliotek har ett underskott som beror på
kostnader för det nya biblioteket som inte har kunnat
tas som investering. Ljungskiles nya bibliotek öppnade
i februari och har inneburit många nya besökare och
över 1 050 personer har registrerat sig som ”meröppetlåntagare”. De kan nu använda biblioteket 7–21
varje dag. Dalabergs bibliotek har påbörjat ett helt nytt
projekt med hjälp av statliga medel, ”Stärkta bibliotek”,
där bibliotekarie och integrationspedagog tillsammans arbetar för att öka tillgängligheten för barn och
unga vad gäller litteratur, information, kultur och göra
biblioteket till en trygg mötesplats. Stegvis har även
inomhusmiljön förbättrats men mer behöver göras för
att skapa ett attraktivt rum. För att motverka digitalt
utanförskap har biblioteket ordnat både kurser, föreläsningar och enskild hjälp.
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Unga

Alla medarbetare har arbetat med ett resurseffektivt tankesätt, vilket bidragit till ett överskott på avdelningen
med 0,2 mkr. Aktivt arbetat med flytt av tid istället för
att använda övertid och mertid. Antalet planeringsdagar, fortbildning och konferenser har varit återhållsamt
under hela året, genomgående valdes utbildning nära
för att undvika hotellkostnader. Fritidsledarna har fått
grundläggande utbildning i KEKS (Kvalité och kompetens i samverkan), men det är under 2019 som fördjupning och användande av metoder kommer börja påbörjas på allvar i alla enheter. För att hålla nere kostnader
har vakanser vid sjukdom och annan ledighet ej ersatts
fullt ut. Användning av statliga medel till verksamhetskostnader har nyttjats i hög grad och våra kostnader har
därför kunnat hållas på en lägre nivå. I övrigt har det
genomförts renoveringar så som ansiktslyft på Dalabergs fritidsgård och Skogslyckans fritidsgård har fått
nytt kök och kioskdel.
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Fritid
Resultat är ett underskott på -0,2 mkr, en budgetavvikelse på ca 0,3 % av budget. Avdelningen har under
året haft flertalet utmaningar och prognostiserat resultat
visade risk för ett större underskott. Med prognosen
som styrmedel har avdelningen bl.a. valt att inte återbesätta tjänster samt efterlevt förvaltningschefens beslut
om inköps och konferensstopp. Händelser under året
som påverkat utfallet har bl.a. varit stöld av en traktor,
olika haverier i Walkesborgsbadet, sommarens varma
väder, pensionsavgångar och kompetensutveckling
av nya medarbetare. Utöver basverksamheten präglas
årets verksamhet framförallt av de stora utrednings-,
kartläggnings- och nybyggnationsuppdrag som hamnat
inom avdelningens ansvarsområde. Nämnas kan i detta
sammanhang bl.a. SM-anpassning av Rimnersvallen,
tillfälligt och framtida badhus, utredning om framtida
ridanläggning, byggnation av aktivitetspark samt en total översyn av stödet till föreningslivet. Under året har
det, genom statliga stöd, skapats förutsättningar för att
utöka simskoleplatser och genomföra gratis simskola.
Vidare har det varit gratis bowling, bad bio m.m. för

barn och unga samt för nyetablerade. 2018 har varit ett
år med högt tempo för avdelningens medarbetare. Medarbetarna har visat på stort engagemang och driv, vilket
är en förutsättning för att kunna skapa och erbjuda
medborgare och besökare ett möte med verksamhet
som har god kvalité och tillgänglighet.

Gemensamt
Ett överskott med 2,0 mkr består till största delen av
förändring av semesterlöneskulden. Flera pensionsavgångar under året har bidragit till minskning av skulden. Även lägre kostnader för ersättning av förlorad
arbetsförtjänst samt utbildning av nämndsledamöter.
Projekt öppettider och bemanning har under perioden
gått in i en besluts- och genomförandefas. Förvaltningens projekt med att sätta en plan för kvalitetsutveckling
har under perioden övergått i ett löpande verksamhetsutvecklingsarbete. Under året har samtlig personal
utbildats i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt
brandskydd.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
Resultatet når
målsättningen
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Resultatet når inte
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målsättningen
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Resultatet har inte
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Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2018

Kultur

5,1

-39,5

34,0

-0,4

0,3

Bibliotek

1,0

-22,7

21,7

0,0

-0,5

Unga

4,9

-21,7

17,0

0,2

0,0

Fritid

16,5

-72,7

56,0

-0,2

-0,2

0,2

-10,9

12,7

2,0

0,6

27,7

-167,5

141,4

1,6

0,2

Gemensam verksamhet
Summa

Resultat 2017
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BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Foto: Moa Höglind Käck. Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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Kungstorget
Foto: Björn Granat

ORGANISATION KOMMUNALA BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

UDDEVALLA KOMMUN

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 %

UDDEVALLA
UTVECKLINGS AB 100 %

UDDEVALLA
ENERGI AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN
UDDEVALLAHEM

UDDEVALLAHEM
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLA ENERGI
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLAHEM
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLA ENERGI
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLAHEM
BASTIONEN AB

UDDEVALLA
KRAFT AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN
LJUNGSKILEHEM

BOHUSGAS AB 100 %

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I
UDDEVALLA

UDDEVALLA HAMNTERMINAL
AB 100 %

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

LOSTIF AB 100 %

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %
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Uddevallabron
Foto: Mikael Reinhardt

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET
Årets verksamhet

Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick
till 0,1 mkr (4,5 mkr). Det positiva resultatet beror på
lägre kostnader och ränteintäkter på 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 optimalt
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncerbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.
Uddevalla Utvecklings AB har den samordnande och
beredande funktionen för ägarstyrningen och för beslut
om koncernbidrag.
Uddevalla Utvecklings AB har deltagit vid den årliga
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017
0,9

Nettoomsättning

0,9

0,9

Resultat efter finansiella poster

0,1

-0,3

4,5

151,2

123,0

145,1

0,0

0,0

0,0

0

0

0

Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

företagsdagen under våren 2018 och deltagit i förberedelserna inför denna. Planeringsdialog har genomförts
med dotterbolagen under hösten 2018 där bolagens
presidier och VD deltog.
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UDDEVALLA ENERGI AB
Årets verksamhet
Uddevalla Energis koncernresultat för räkenskapsåret
2018 blev högre än budgeterat. Koncernresultatet efter
finansiella poster uppgår till 62,8 mkr (-25,3 mkr) att
jämföra med budget, 43,7 mkr.
Positiva avvikelser mot budget är främst att elproduktionen i Lillesjöverket under 2018 gått bra. Rekordhöga 69,4 GWh el har producerats samtidigt som
elpriserna varit höga och medfört ett resultat för elproduktionen som är 15 mkr bättre än budget. Tillgängligheten i Lillesjöverket har varit mycket hög. Även högre
effektavgifter från fjärrvärmeförsäljningen har inneburit
ett högre resultat. Fjärrvärmetaxan har varit oförändrad
sedan 2016 och under 2018 sänktes taxan med cirka 2 %.
Likvidationen av EnergiFokus i Trollhättan och
Uddevalla AB avslutades i början av året och påverkar
resultatet positivt med 11,9 mkr. Ett leasingkontrakt
avseende elmätare har avslutats i Uddevalla Energi
Elnät AB. Restbeloppet på 8,9 mkr är reglerat och ingår
i årets resultat.
Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till
567 mkr (512 mkr) att jämföra mot budget, 515 mkr.
Omsättningsökningen beror till största delen på ökade
fjärrvärme- och el-intäkter.
Koncernens investeringar uppgick till 71 mkr
(90 mkr). Utfallet är lägre än budget bl.a. beroende på
att ombyggnaden av vattenkraftstationen, K5 Groröd,
försenades.
Investeringarna fördelar sig på nätförstärkning och
utbyggnad av fjärrvärmenätet med 7 mkr, elnät har
investerat 27 mkr för vädersäkring av luftledningsnätet
och ombyggnation av mottagningsstationer. Renhållningen har investerat i nya fordon och datorer i dessa
med 10 mkr och stadsnätet har byggts ut för 18 mkr. En
solcellspark har byggts för ca 3 mkr.
Lillesjöverkets släpper ut minst kväveoxider i Sverige av alla cirka 420 anläggningar som eldar biobränsle eller avfall, visar en undersökning gjord av Naturvårdsverket. Det innebär att anläggningen har den bästa
avfallsförbränningen i Sverige. Tack vare satsningen
på extra omfattande rökgasrening kan bolaget stoltsera
med detta resultat.
Under året har det varit svårt att nå upp till den
produktionskapacitet som pelletsfabriken är byggd för.
Detta har lett till förskjutning av produktionssäsongen
och företaget har delvis utnyttjat en dyrare värme från

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

566,9

515,4

512,3

62,8

53,5

-25,3

1 501,2

1 564,5

1 516,3

Investeringar

71,2

92,3

90,5

Antal anställda

152

152

149

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Hovhultsverket. I oktober orsakade en brand i torken
ytterligare förskjutning och för att klara leveranser
enligt avtal har produktionen varit i drift året ut och
beräknas att vara i drift till vecka 8 2019.
En förändring av returträmarknaden har skett, vilket
innebär lägre kostnad för avsättning av denna fraktion
under senare delen av 2018.
Renhållningsverksamheten har fått utmärkelsen
”Årets avfallskommun”, en undersökning utförd av
Avfall Sverige, i konkurrens med Sveriges övriga
kommuner. Några av de parametrar som värderats är
prisbild, sorteringsgrad, kundnöjdhet och förnyelsebara
bränslen.
Uddevalla Energi installerade och invigde sin första
solcellspark, Solevalla, under september månad. Anläggningen har en installerad effekt på ca 250 kW och
beräknas leverera ca 0,25 GWh/år.
Stadsnätsförsäljningen har genererat ca 900 nya
kunder under året. Utbyggnaden av nätet bedöms vara
färdigt relativt snart och framtiden kommer att innebära
förtätning av befintligt nät såväl som satsningar på
ytterligare utnyttjande av nätet exempelvis IoT nätverk
(Internet of things).
Ett trettiotal laddstolpar för elfordon har satts upp i
Uddevalla och Ljungskile. Stolparna är förberedda för
att Uddevalla Energi i framtiden ska ta betalt för elen.
Arbetet med att installera fler laddstolpar fortsätter
under kommande år.
Slutligen ska nämnas den nöjdkundundersökning
som genomfördes under året. Resultatet blev MVG,
dvs. högsta betyg och utmärkelsen bästa energikoncern
bland jämförbara energikoncerner i undersökningen.
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Uddevalla hamn
Foto: Björn Granat

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB
Årets verksamhet
Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsammans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en
samordnad organisationsmodell. Det innebär att de
olika verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition
och klarering är integrerade och all personal är anställd
i moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsdelen medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga
verksamhetsgrenar.
Koncernens resultat efter finansnetto uppgick för 2018
till 16,6 mkr, vilket är något högre än tidigare lämnad
helårsprognos och betydligt mer än vad som beräknades
i budget. Koncernens satsningar har fallit väl ut och
marknaden har varit stabil.
Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksamhetsåret 1 129 tusen ton gods över kaj, vilket är en ökning mot tidigare år. Om man ser till de olika godsslagen
så är det bl.a. malm, pappersmassa och tekniskt nitrat
som tillsammans skapat en stark bas i hamnens verksamhet. Ökat har även hanteringen av projektgods, främst
importen av vindkraftverk.
Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan

72

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

125,9

101,0

101,6

16,6

6,0

11,9

127,2

138,5

117,3

19,9

39,0

12,6

85

77

80

enbart hanteras på terminalsidan och transporteras till
och från hamnen med lastbil eller tåg. Ett antal upplagda
fartyg i hamnen har också bidragit till resultatutvecklingen för 2018.
2018 års investeringar uppgår totalt till 19,9 mkr.
Främst är det reinvesteringar i truckar och maskiner men
även investeringspaket i en av hamnens befintliga kranar.
Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbetet
med detaljplanering och utveckling av ytor. Det innebär
att bolaget fokuserar mot Sörvik som hamnens centrala
punkt, tillsammans med Fröland som framtida utvecklingsområde.
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UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
uppgick till – 3,5 mkr (- 4,9 mkr). Omnibus nettoomsättning redovisas till 111,3 mkr (109,8 mkr). Bolagets
soliditet uppgår till 26,1 % (24,5 %).
Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som underentreprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen Västtrafik.
Bolagets bussar används för stads- och skoltrafiken i
Uddevalla respektive Uddevalla kommun samt för Ronden (region-/sjukresor) och vid anropsstyrd tågersättning.
Drygt 70 bussar används för Omnibus trafikåtaganden.
Bolaget söker aktivt tillämpliga anbudsförfaranden i
syfte att expandera verksamheten, på både kort- och lång
sikt, för att därigenom skapa ytterligare intäkter såväl
som att generera bidrag till fasta kostnader. Kontroll av
kostnader samt flöden i balansräkningen är också viktiga
faktorer i Uddevalla Omnibus löpande processer.
Knappheten på förare och verkstadsmekaniker ger
fortsatt upphov till uppgifter att lösa, även om viss förbättring beträffande bristen kan skönjas. Omständigheten
har under verksamhetsåret påverkat företagets personalkostnader. Verksamheten har dessutom belastats med
arbetsinsatser för ”kör- och vilotidsregler”, vilka också
har inverkat på kostnadsmassan. I en besvärlig situation
har förare, trafikledning tillsammans med övrig personal,
utfört en fantastisk prestation i att upprätthålla ingångna
trafikåtaganden.
Omnibus trafikåtaganden inrymmer rörliga andelar
som inkluderar såväl kvalitetsincitament som ersättning baserade på resandeutvecklingen. Västtrafik samlar
varje kvartal in uppgifter om resandet genom intervjuer ombord på bolagets bussar. När Västtrafik frågar
resenärer om de är nöjda med sin senaste resa i stadstrafiken tillsammans med Uddevalla Omnibus svarar, vid
varje tillfälle, aldrig färre än 95 resenärer av 100 att de
är mycket nöjda med sin resa. Resultatet är i sin helhet
beroende av engagerade och duktiga medarbetare hos
Uddevalla Omnibus.
Verksamhetsårets investering i bussar uppgick till
4,9 mkr (9,7 mkr). Genomförda investeringar avser lösen
av fordon som tidigare finansierats via leasing.
Uddevalla Omnibus arbetar aktivt med att minska
miljöpåverkan. Samtliga bussar i bolagets trafik drivs
med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). HVO är ett
förnybart drivmedel som är utbytbart mot diesel.
Bolaget använder teknik i bussar som stödjer principer

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

111,3

110,8

109,8

-3,5

0,0

-4,9

102,6

102,4

110,0

Investeringar

4,9

3,2

9,7

Antal anställda

115

130

117

Kampenhof
Foto: Björn Granat

för miljömedveten körning. Under verksamhetsåret 2018
beräknas tekniken ha gett en besparing motsvarande åtta
procents lägre förbrukning av drivmedel, eller jämförligt
med en reducering av utsläpp om 34 ton koldioxid.
Tillsammans med trafikhuvudmannen Västtrafik
kommer Omnibus att lansera eldrivna bussar i Uddevalla
stadstrafik. Allt för en bättre trafik med renare luft och
minskat buller. Initialt har fyra bussar beställts vilka
beräknas att tas i drift vid halvårsskiftet 2019.
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Skärgårdsbåt
Foto: Linda Svensson

UDDEVALLA TURISM AB

Årets verksamhet

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
-7,0 mkr (-5,1 mkr) mot bolagets budgeterade resultat
om -4,8 mkr och årets nettoomsättning redovisas till
6,6 mkr (5,4 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 63 %
(71 %).
Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla Kommun och
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom fyra affärsområden inom besöksnäringen;
• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Uddevalla Turistcenter med webbsidan
uddevalla.com
• Uddevalla Gästhamn
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn
Sommaren 2018 går till historien som en av de
varmaste och soligaste sen ett 20-tal år tillbaka i tiden.
Glädjande för statistiken med både fler resenärer på
båtarna, fler telefonsamtal och besökare på Turistcentret
men uteblivna intäkter i gästhamnar och gästhem.
Skärgårdsbåtarnas satsning på att köra grillbåt blev en
succé, då det rådde grillförbud i hela Sverige månadsvis.
Den nybyggda bistron på Sunningen blev också populär
och krävde mer personal än budgeterat. Kvantiteten av
antalet charterturer ökade men bolaget drabbades av
en kundförlust på närmare 0,2 mkr för körningar kring
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

6,6

6,0

5,4

Resultat efter finansiella poster

-7,0

-4,8

-5,1

Balansomslutning

14,8

7,0

13,1

Investeringar

0,3

0,3

0,1

Antal anställda

12

10

9

Nettoomsättning

Volvo Ocean Race i Göteborg.
Samarbetet med Destination Uddevalla (DU) utökades
och satsningen med en gemensam marknadsavdelning
för att försöka stärka varumärket Uddevalla-hjärtat i
Bohuslän och de produkter som Uddevalla Turism utvecklar och förvaltar visade sig bli mycket kostsamt och
gav ej den utveckling av trafik till de sociala medierna
som önskats. Varpå ett beslut att lägga ned denna togs i
november och avveckling skedde per 2018-12-31.
Ett unikt onlinebokningssystem - boka.uddevalla.
com med möjlighet att boka båtturer, gästhamnsplats,
guidningar, uthyrning av cyklar presenterades under året
och integrerades i appen Upplev Uddevalla.
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UDDEVALLA VATTEN AB

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 17,5 mkr (16,6 mkr) som beror på ett budgeterat
överuttag, lägre ränta samt lägre avskrivningskostnader.
Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till råvattenledning Marieberg.
Uddevalla Vatten AB är huvudman för den allmänna
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten
av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed
förenliga verksamheter.
Bolaget äger samtliga VA-anläggningar i Uddevalla kommun. Tillsammans med kommunen beslutar
bolaget om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor.
Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anläggningar i
Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.
VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 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.
Bevattningsförbud infördes i sommar p.g.a. låg
vattennivå i Öresjö. Läget var ansträngt men under kontroll och dialog fördes kontinuerligt med Länsstyrelsen
och Uddevalla Energi AB.
Överföringsledning mellan Åh och Slussen på Orust
invigdes av representanter från Uddevalla Vatten och
Orust kommun i början av sommaren och sedan dess
sker vattenleverans till Orust.
Avseende råvattenledningen så pågår byggnation av
anläggningen vid Köperödsjön. Ledningsarbetet (omkoppling av spill- och vattenledningar) i Långemyrsvägen är klar och Kurödsvägen pågår.
Renoveringen av Fagerhults reningsverk är klart.
Renovering och uppgradering av Kyrkbyns vattenverk
pågår.
Uddevalla Vatten har under året fått tillstånd för att
bygga om några av sina reningsverk, såsom Forshälla
och Skredsvik. Luft- och vattenspolning av dricksvattenledningar har genomförts i delar av Ljungskile.
Under sommaren visade provtagning från Skansverket på förhöjda värden av kväve och fosfor. Det
berodde bl.a. på att föroreningshalten in till verket var
dubbelt så hög som under samma period i fjol. Under
augusti månad havererade dessutom två av de nyrenoverade doserpumparna för fällningskemikalier samt
PLC:n som styr kemikaliedosering och blåsmaskinen
för biosteget. Anmälan gjordes till Länsstyrelsen som
bedömde att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

104,0

107,6

99,1

0,0

0,0

0,0

Balansomslutning

928,5

957,5

833,1

Investeringar

130,1

134,9

99,4

0

0

0

Antal anställda

förhindra riktvärdes-överskridande och olägenheter för
människors hälsa eller miljö.
Antalet vattenläckor och avloppsstopp har ökat sedan
föregående år och flera vattenläckor har skett, bland
annat på Kungsgatan, Strömstadsvägen, Södra Hamngatan och Museivägen.
Vattentäktsutredning för Skredsvik i Uddevalla
kommun har genomförts i syfte att säkerställa vattentillgången för befintligt verksamhetsområde och
möjliggöra försörjning av hela Skredsviks sammanhållna bebyggelse. Provpumpning av ett borrhål nära
vattenverket har pågått under 2018. Utvärderingen av
provpumpningen visar att det nya borrhålet eventuellt
kan ge ett visst stöd till befintlig vattentäkt, men inte
alls tillräcklig mängd för att ersätta den befintliga vattentäkten.
Skatteverkets utredning och beslut gällande bolagets
inkomstdeklaration 2016 pågår. Skatteverket anser att
skatt ska betalas på räntan för de kommunala lånen.
Överklagan på Skatteverkets beslut är inskickat till
förvaltningsrätten i Göteborg och svar inväntas.
Investeringar har skett med 130,1 mkr (99,4 mkr)
och erlagda anläggningsavgifter uppgår till 34,8 mkr
(54,3 mkr).
Inom gruppen reinvesteringar, kapacitetsökning och
säkerhet är de största projekten under året; Walkesborg,
Timansvägen, sjöledning till Orust samt råvattenledning till Marieberg. Gällande råvattenledningen så
pågår byggnation vid Köperödsjön och omfattande
ny- om omläggning av ledningar i Kurödsvägen och
Långemyrsvägen.
Sjöledningen innebär försäljning av vatten till Orust
kommun samt en möjlighet att förse kommunerna med
reservvatten.
Inom gruppen omvandling fortskrider framförallt
projekten längs Fräknestranden. Förprojektering sker
även av ett flertal områden som kommit till via kommunens miljötillsyn. Detta är bland annat Utby Pirreliden,
Hee-Lursteg, Gorrviken väg, Anneröd samt Groröd.
Exploateringsområden är bland annat Furuhall E3,
Överby 1:31 E1 och Lillesjö Kuröd 4:107.
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VÄSTVATTEN AB
Årets verksamhet
Västvatten redovisar för perioden ett resultat på
0,0 mkr (0,0 mkr). Omsättningen uppgår till 79,8 mkr
(75,9 mkr). Alltså ett resultat i balans.
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 0,0 mkr.
Rekrytering av ny VD har skett under året och ny
VD är på plats i slutet av februari 2019.
Bevattningsförbudet, som infördes 11 juli, innebar en
del informationsinsatser via bl.a. press och kommunerna. En hel del kundtjänstsamtal, frågor och följdfrågor
förde det också med sig. Med hjälp av erfarenheterna
från sommaren har rutiner setts över för eventuella
bevattningsförbud i framtiden.
GDPR, ny dataskyddsförordning med syfte att
fastställa skydd för fysiska personers personuppgifter
började gälla 2018 och har arbetats in i verksamheten.
Uddevallakalaset gick av stapeln, där Västvatten var
med tillsammans med de kommunala bolagen Uddevallahem och Uddevalla Energi. Att bjuda på det bästa vi
har – vatten – var mycket uppskattat i värmen.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

79,8

81,2

75,9

0,0

0,0

0,0

14,8

13,3

15,7

Investeringar

0,0

0,0

0,0

Antal anställda

103

97

97

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Arbete pågår för att utarbeta ett förslag till gemensam ABVA (allmänna bestämmelser för användandet
av den allmänna VA-anläggningen) för alla Västvattenkommuner.
Flertalet inbrott har skett i fordon och i Västvatten
och dess ägarbolags lokaler under 2018. För att försvåra att det händer igen har bl.a. kameraövervakning
installerats på Västgötavägen och staket har satts upp
runt lokalen i Munkedal.
Medarbetarundersökning har genomförts med ett gott
resultat som kommer arbetas vidare med under 2019.

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 37,8 mkr
(37,5 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Jämfört
med tidigare år ökar rörelseresultatet med 5,4 mkr.
Totalt avviker resultatet med -2,2 mkr jämfört med
budget och det beror på ökade underhållskostnader
p.g.a. bl.a. vattenskador och det rörliga elpriset som
påverkade företaget i slutet av året.
Hyresintäkter har ökat med totalt 8,7 mkr jämfört
med föregående år som beror på nyproduktionen Rudan
från och med 1 juni samt nyproduktionen EOL med
inflyttning 1 december, totalt 3 mkr. Hyresintäkten ökar
också p.g.a. hyreshöjningar vid rot-renoveringarna samt
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

312,0

309,1

303,3

37,8

40,0

37,5

2 116,0

2 127,4

1 824,0

340,4

335,2

344,3
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80
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM fortsättning

den årliga hyreshöjningen. 1,5 mkr kommer av ökade
parkeringsintäkter p.g.a. uthyrning av parkeringar som
tidigare har varit gratis.
Det är fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och
därför låga vakanskostnader. Hyresbortfallet totalt för
bostäder, lokaler och p-platser blev totalt för året 1,3
mkr (1,1 mkr).
Under året har Uddevallahem satsat på ROT-renoveringar, nyproduktion, miljösparåtgärder, fastighetsunderhåll, investeringar och kostnadsmedvetenhet samt
effektivisering av verksamheterna.
Uddevallahem är inne i en expansiv fas med flera
stora nybyggnadsprojekt och renoveringar. Under 2018
blev två nyproduktioner klara som tillsammans genererar 137 nya bostäder.

Parallellt sker våra stora ROT-renoveringar, där vi
byter kök, badrum, avloppsstammar m.m. Totalt uppgick investeringarna 2018 till 340 mkr (345 mkr).
Avskrivningarna ökar med 4,1 mkr och räntekostnaderna ökar med 5,1 mkr som beror på nyproduktionerna
samt ROT-projekten.
Totalt är koncernresultatet på 37,8 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Under året har satsningar skett
på ökade miljösparåtgärder, fastighetsunderhåll, investeringar och kostnadsmedvetenhet samt effektivisering
av vår verksamhet.
Uddevallahems eget kapital uppgick vid årsskiftet till
383 mkr.
Soliditeten uppgick till 18,1 % (19,2 %). Upplåningen uppgår för Uddevallahem koncern till 1,585 mkr.

STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 0,5 mkr (2 mkr)
före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt är resultatet 0,5 mkr (1,6 mkr).
0,2 mkr bättre än budget och det är underhållskostnaderna som är lägre än budget. Främst orsakat av en
reservation tidigare år på 0,3 mkr som löses upp 2018.
Underhållskostnaderna uppgår till 3,3 mkr (2,1 mkr)
under 2018. Hyresintäkterna för året ökar med 0,1 mkr
och det beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöjningen för året blev 0,75 % från 1 maj 2018. Vi har
fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför
ingen vakans på bostäder.
Under året har vi slutfört byggnationen av en personalbyggnad inkluderat ett traktorgarage vid Parkvägen.
Projektet var klart för inflyttning i februari 2018 till en
total investering om 3,4 mkr. Totalt upparbetad investering under 2018 är 1,6 mkr. Investering i fibernätet har
aktiverats till en total investering om 0,8 mkr.
Snitträntan exkluderat låneavgifter/borgensavgifter
(0,40 %) ligger på 1,52 % (1,68%). Räntekostnaderna
är totalt 1,2 mkr. Räntan är lägre än budgeterat 1,60 %.
Den totala låneportföljen uppgår till 63,4 mkr (63,5 mkr).

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

13,3

13,7

13,2

0,5

0,2

2,0

85,6

86,2

85,4

2,4

5,1

2,2

3

3

3

Ljungskile
Foto: Maria Rasmusson
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HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA
Årets verksamhet

Ekonomisk översikt

Stiftelsen bildades 1947 och är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till föremål att förvärva, avyttra,
äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga
bostäder, affärsangelägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med
iakttagande av de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i
kommunen genom att vara en aktiv och långsiktig aktör
på bostadsmarknaden. Stiftelsen bygger och förvaltar
bostäder där upplåtelseformen i huvudsak är hyresrätt.
Under 2018 har samtliga lägenheter och större lokaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen
bestått av att förvalta befintligt bestånd samt stambyte
i 86 lägenheter i det äldre beståndet på Jakobsberg och
förberedande för stambyte i Walkeskroken.
Stambytet för vatten och avlopp som kommer vara
färdigt hösten 2019 på Jakobsberg innebär att stiftelsens balanserade resultat påverkas negativt, vilket även
innebär att stiftelsens soliditet minskar.
Årets resultat för koncernen är 0,3 mkr och följer
budget väl.
Hög kvalitet och ett positivt miljöarbete är en mycket

Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

33,5

33,9

33,3

0,0

0,2

2,1

255,6

273,7

256,6

13,3

0,0

1,9

0

0

0

viktig del i Stiftelsen verksamhet. Ett femårigt energioptimeringsprogram har avslutats med en sammanlagd
besparing på 11,7 %.
Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra
Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt
i Herrestad. Detaljplanearbetet inväntar nu besked
om att Uddevalla Kommun och Länsstyrelsen kommer fram till en lösning av trafiksituationen på Rv. 44
genom Uddevalla, som kan godkännas av Trafikverket.
Målsättningen är att skapa mindre och yteffektiva lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till de som
söker sin första bostad och dels till äldre som söker ett
bekvämare boende.

Kvarter Korpen
Foto: HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla
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BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Gustafsberg
Foto: Björn Granat

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN
Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges första
internatskola från 1776. I dag är fortfarande den viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdomars
utbildning och fostran”. Det sker numera i form av
stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut
225 tkr till 15 stipendiater. Från och med 2019 höjs
stipendiebeloppet med drygt 30 % till 300 tkr.
331 hektar av stiftelsens totala areal om 493 hektar
utgör skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en
av Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Den budgeterade försäljningen av skog med intäkter om drygt
0,5 mkr uteblev. Istället har en del ungskogsröjningar
ägt rum och planteringar efter avverkning 2017 skett,
varför resultatet blev -0,2 mkr.
Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommarsäsongen. Antalet gästnätter under STF-säsongen juni augusti var 2 630 vilket är i i paritet med 2017 (2 640).
Inför sommaren installerades radiolänkförbindelser
mellan de byggnader (med undantag för Sjöstugan) där
boende hyrs ut. Dessa boenden har nu gratis wifi.
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.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

2,3

2,7

3,4

-0,4

0,0

-1,3

Balansomslutning

7,0

6,8

7,5

Investeringar

0,0

0,0

0,0

6

6

6

Resultat efter finansiella poster

Antal anställda

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens
31 byggnader har även skett genom egen personal.
Renovering och invändig målning av Varmbadhuset,
tillverkning av bänkar till Snäckan, renovering av parkbänkar och Snäckans utemöbler, byte av balkong och
trappa mm i Grindstugan
Några större byggnadsvårdsprojekt har inte genomförts genom året.
Löpande underhåll av parken med plantering av
blommor, gräsklippning m.m. har skett som tidigare.
Uthyrning av åretrunt- och sommarbostäder liksom
lokaler till företag har skett som tidigare.
Årets resultat för hela verksamheten uppgår till
– 0,4 mkr.
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN

Årets verksamhet
Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddningstjänsten åt Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politiskt
styrs genom en förbundsdirektion med två ledamöter
från varje kommun. Förbundets säte är Uddevalla där
även ledning och administration finns.
Förbundet har sju brandstationer med heltidsstyrka
i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsanställd
räddningspersonal strategiskt lokaliserade över ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sotningsväsendet
för respektive kommun. I Lysekil och Munkedal sköter
förbundet genom avtal bilvård av kommunala fordon.
Förbundet följer upp 15 verksamhetsmål varav de
första 9 målen är de samma som handlingsprogrammets säkerhetsmål och 4 mål är finansiella mål. Ur ett
finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som
lång sikt.
För 2018 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.
Den sammanvägda bedömningen är att för 2018 når
inte förbundet de satta finansiella målen och därmed

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall

Budget

Utfall

2018

2018

2017

Nettoomsättning

86,1

82,2

78,2

Resultat efter finansiella poster

-2,2

0,0

1,2

Balansomslutning

46,5

47,3

44,7

Investeringar

1,8

0,3

2,2

Antal anställda

199

189

199

inte kravet på god ekonomisk hushållning.
Årets resultat uppgår till -2,2 mkr. Förbundet har
belastats med betydande kostnader för den omfattande
branden i Bratteröd under sommaren. 1,0 mkr är direkt
hänförbara till räddningsinsatsen i form av transporter och hjälp från annan kommun. Till detta kommer
personalkostnader 0,5 mkr. Förbundet räknar med att få
ersättning för dessa kostnader från Uddevalla kommun
med hänvisning till gällande förbundsordning moment
21. Även ökade personalkostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), som under en längre tid har
dragits med bemanningssvårigheter, är en bidragande
orsak till årets underskott.

Brandbekämpning
Foto: Maria Rasmusson
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KORTA FAKTA
2014

2015

2016

59

61

69

2017

2018

Kommunfullmäktige
Inkomna medborgarförslag

st

Inkomna synpunkter (klagomål)

st

68

91

42

36

Inkomna synpunkter (beröm)

st

8

24

Genomförda medborgardialoger

st

3

7

350

249

Kommunstyrelsen
Mottagande av nyanlända flyktingar

antal

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder

antal

585

528

612

688

735

%

43,0

41,1

39,5

38,7

36,1

antal

4 081

4 026

4 486

4 645

4 796

Frisknärvaro
Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun

419

462

688

Barn och utbildningsnämnden
Barn i kommunal förskola

antal

1 552

1 583

1 600

1 666

1 625

Barn i fristående förskola

antal

1 128

1 094

1 156

1 210

1 227

Barn inom pedagogisk omsorg

antal

273

283

281

202

292

Barn i kommunalt fritidshem

antal

2 134

2 238

2 395

2 568

2 567

Barn i fristående fritidshem

antal

324

398

352

361

359

Barn i kommunal förskoleklass

antal

505

541

642

592

635

Barn i fristående förskoleklass

antal

76

70

84

80

81

Elever i kommunal grundskola

antal

4 402

4 730

4 948

5 039

5 226

Elever i fristående grundskola

antal

785

655

718

729

728

Elever i grundsärskola

antal

61

70

54

81

65

Elever i kommunal gymnasieskola

antal

2 963

3 004

3 067

3 175

3 112

Elever i fristående gymnasieskola

antal

557

505

441

168

172

Elever i gymnasiesärskola

antal

55

48

49

67

79

Elever på komvux

antal

1 509

1 552

1 672

1 740

1 647

antal

2 266

1 680

2 074

3 507

4 131

Hushåll med försörjningsstöd

antal

1 338

1 341

1 400

1 272

1 311

Personer med beslut om LSS-insats

antal

432

441

475

495

491

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS

antal

192

194

191

209

209

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB

antal

96

94

89

82

80

tim/mån

43 256

44 307

44 891

44 948

39 707

antal

693

707

704

695

689

Socialnämnden
Köpta vårddagar missbruk

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl servicebostäder
Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och rehabiliteringsplatser
Samhällsbyggnadsnämnden
Nybyggd gång- och cykelbana

m

460

1 290

300

990

225

Bygglovsärenden

st

610

658

623

662

588

Förhandsbesked

st

48

53

59

43

60

Miljöärenden

st

1 608

1 754

1 316

2 207

1 698

Livsmedelsärenden

st

664

289

263

811

904

82

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

ÖVRIGT | KORTA FAKTA

Folkvimmel på Norra Hamngatan.
Foto: Linda Svensson
2014

2015

2016

2017

2018

Samhällsbyggnadsnämnden forts
Lantmäteriförrättningar

st

169

154

127

148

146

Kart- och mätärenden

st

407

533

578

866

859

Planuppdrag

st

7

5

12

7

8

Detaljplaner färdiga

st

7

10

5

10

Producerade lägenheter detaljplan

st

71

120

93

112

Detaljplanerad orörd mark
Tillbudsrapporter

7,8

13,0

0,4

2,4

antal

ha
3

3

17

28

56

antal

293 055

290 108

276 387

280 095

270 273
10 270

Kultur och fritidsnämnden
Besökare Bohusläns museum
Besökare Regionteater Väst

antal

8 739

8 804

12 495

8 708

Kulturskolan elevplatser

antal

1 204

1 198

1 169

1 155

1 150

Biblioteken lån (fysiska och digitala)

antal

358 681

357 620

354 850

339 807

340 495

Emaus lantgård besök

antal

44 073

39 230

47 216

46 347

40 000

Fridhemshallen besök

antal

44 896

39 786

44 175

39 580

38 000

Walkesborgsbadet besök

antal

95 844

104 453

103 651

118 223

110 873

Bowlinghallen besök

antal

56 500

50 000
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FEM ÅRS ÖVERSIKT
Invånare

2014

2015

2016

2017

2018

53 517

54 180

55 164

55 763

56 259

KOMMUNEN
Resultat
Årets resultat
Nettokostnadsandel
Årets resultat (exkl. jämförelsestörande poster)
Årets resultat / skatt, generella statsbidrag och utjämning
Balanskravsresultat

mkr

54

84

138

92

40

%

98,0

97,0

95,5

97,2

98,8

mkr

91

38

134

91

25

%

2,0

3,0

4,5

2,8

1,2

mkr

54

63

131

90

25

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Balanskravet uppfyllt
Kostnads- / intäktsutveckling
Nettokostnadsutveckling
(exkl. jämförelsestörande poster)

%

1,6

7,3

3,0

8,1

5,3

Skatteintäktsutveckling

%

3,6

5,4

6,0

6,4

3,0

Långfristiga lån

mkr

2 350

2 600

2 650

2 950

3 150

Utlåning till koncernföretag m.fl.

mkr

2 309

2 509

2 695

2 906

3 143

Kommunens egen låneskuld

mkr

41

91

0

44

7

Finansnetto

mkr

15

10

18

17

20

mkr

199

178

135

189

334

Nettoinvesteringar / skatt, generella statsbidrag och
utjämning

%

7,3

6,2

4,4

5,9

10,0

Skattefinansieringsgrad

%

74

99

176

110

47
121

Låneskuld

Investeringar
Nettoinvesteringar

Avskrivningar

mkr

93

93

99

116

%

214

191

136

163

276

mkr

4 115

4 394

4 614

4 898

5 357

Skattesats

kr

21,91

22,16

22,16

22,16

22,16

Skattesats Västra Götalands län

kr

21,56

21,61

21,63

21,7

21,71

Skattesats, skillnad Uddevalla - Västra Götalands län

kr

0,35

0,55

0,53

0,46

0,45

Andel av rikets medelskattekraft

%

93

93

93

93

93

Borgensförbindelser

mkr

535

502

469

434

405

Pensionsförpliktelser

mkr

1 139

1 102

1 045

1 019

996

Balansomslutning

mkr

4 537

4 839

5 042

5 492

5 748

Eget kapital

mkr

1 373

1 466

1 604

1 695

1 735

%

30

30

32

31

30

Investeringar / avskrivningar
Anläggningstillgångar
Skattesats

Övrigt

Soliditet
Personal
Årsarbetare

antal

4 134

4 282

4 625

4 798

4 875

Tillsvidareanställda

antal

4 029

4 286

4 486

4 645

4 796

Omsättning

mkr

4 387

4 593

5 005

5 201

5 406

Årets resultat

mkr

107

123

211

106

128

Nettoinvesteringar

mkr

591

653

556

767

929

Balansomslutning

mkr

6 002

6 444

6 744

7 274

7 664

Eget kapital

mkr

1 875

2 003

2 216

2 319

2 447

%

31

31

33

32

32

KOMMUNKONCERNEN

Soliditet
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BEGREPPSFÖRKLARING
Ansvarsförbindelser

Finansnetto

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

Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

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 förpliktelsen uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga 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

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 utjämning. Anger hur stor del av skatteintäkterna som används 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.

Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt
samband med ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsentligt belopp.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har förändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN
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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 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 del av tillväxtsregionerna 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.
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Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

Revlsionsrapport 2o18
Genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

U DD FVA LLÄ.

{,1 fir'l rvi ir N
t.,
Ko tTl r I ttl n si
\/r l,) en
Kon-r nt t.l n leclni jl g sl<ontore

20t$ -CI&- u I

Uddevalla kommun
Granskning av bokslut 2018- 12-3L

"

llllllllllltnrrrrr

HT

Buildinq a better
working world

i

EY
Flt-rrldrng,* helter
c{Oik'l

f,ötkinrl

lnnehåll

1.
2

lnledning....

Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning
2.7. God ekonomiskhushål1ning..............

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Finansiella måt.............
Verksamhetsmässiga måt .............
Avstämning av balanskravet........,.....
Bedömning av måluppfyllelsen

Kommentar till resultaträkningen
Analys resultaträknin9..,...........

3

3.1.

4. Kommentar till balansräkning
4.I. Materiella anläggningstillgån9ar............
4,1 1. Komponentredovisning..
4.t.2. Bedömningom nedskrivningsbehov
4.1.3.

Rekommendation...........

4.2. Exploateringsområden...
4.3. Avsättnin9ar.................
4.3.7. Pensioner...
4.3.2.

5.

...... 3

'..,'.3

......4
......4
.,....5
......6

7
7
8
8
B

I
I
I

o

I
I

Utökad granskning

5.1.

6.

Övriga avsättningar ............,...........,

.....2

ACL-analys löner.,......

Koncernen

11

EY
Birrldinq rl
$vr.

k

1.

ietliir

iilq å'arid

lnledning

Vi har granskat kommunens

årsredovisnings resultat-

och baIansräknlngar

med

nothänvisningar, kassaf lödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår bedömning är att granskat material överensstämmer med lagen om kommunal
redovisning. Däremot framgår det av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen
gör ett antal avsteg f rån Rådet för kommunal redovisninq (RKR) rekommendationer. Beaktat
detta är ändå vår bedömning att kommunen allt väsentligt uppråttai bokslut och
årsredovisning enligt god redovisningssed.

i

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2018 lämnas härmed

följande

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens
bokslut år 2OL8 kommenteras. I denna rappori sammanfattas våra väsentligaste
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma
förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de
revisionsåtgårder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle
föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av
den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla
tänkbara brister.
Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisninq som erhållits
den 12 mars 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat på a0 mnkr och ett eget kapital
om 1 735 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 128 mnkr och Z 447
mnkr.
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Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning

2.1.

God ekonomisk hushållning

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att:

.
.
.

Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning
Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning
Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska
styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.
Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det
är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. lnitialt är det
kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål
kommunfullmäktige fastställt. Därefier ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens
utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma
uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Balanskravet. det vill såga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för
god ekonomisk hushållning. Seit över en inte allt för lång tid måste kommunerna och
landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk
hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2018-2020 med budget formulerat 24 mätt utifrån de

tre olika perspektiven "medborgare", "medarbetare" och "ekonomi". För att nå

god

ekonomisk hushållning ska enligt flerårsplanen "en sförre ande! av målsättningarna inom
respektive perspektiv uppnås".1 delårsrapporten konkretiseras detta till att innebära att "75
procent av målen inom varje perspektiv ska uppnås". Av de 24 måtten är fyra finansiella mål

som avser nettokostnadsandel inklusive f inansnetto, soliditet, investeringsnivå samt
egenfinansiering av investeringar. De övriga 20 måtten år verksamhetsmässiga mål. Av
årsredovisningen framgår att ett av fyra finansiella mål uppnås vilket innebär att god
ekonomisk hushållning inte uppnås inom det finansiella perspektivet. Vad gäller de 20
verksamhetsmässiga målen framgår att under 2018 följs 16 målsättningar upp. Av de 16
målsättningarna uppnås fyra mått. I årsredovisningen f ramgår att god ekonomisk
hushållning inte uppnås inom det verksamhetsmässiga perspektivet. Mot bakgrund av detta
konstateras i årsredovisningen att god ekonomisk hushållning inte uppnås 2018.
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2.2. Finansiella mål
till qod ekonomisk hushållning
nedan:
utfall
redovisas
flerårsplan 20L8, De fyra finansiella målen med
Som ovan nämnts anges fyra finansiella mål som ska bidra

.

i

Nettokostnadsandel inkl finansnetto ska vara högst 97,40/o av skatteintäkier, generella
statsbidrag och utjämning.

Av årsredovisningen framgår att verksamhetens resultat uppgår

till 1,2 procent

av

skatter och statsbidrag. Målet är inte uppfyllt.
a

Soliditet

%

ska öka, för 2018 uppqå till 63,5%

Av årsredovisningen framgår att soliditeten uppgår till cirka 66,6 procent vilket är en
ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Målet är därmed uppfyllt.
a

lnvesteringsnivå ska maximatt uppqå till 8% av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
lnvesteringarnas andel av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag uppgår
procent. Målet är därmed inte uppfyllt.

a

till

10

Minst 75% av investeringarna skall finansieras med egna medel.

Egenfinansieringen av investeringarna uppgår enligt årsredovisningen
Målet är därmed inte uppfyllt.

2.3. Verksamhetsmässiga

lil

46,9 procent.

mål

Utöver de finansiella målen finns totalt 20 verksamhetsmässiga måt. for fyra mål har
resultatet enligt årsredovisningen inte gåit att bedöma under 2018. Detta innebär att 16
verksamhetsmässiga måt totjs upp i årsredovisningen.
Målen följs upp utifrån färgerna grön (resultatet når målsättningen), 9ul (resultatet når
nästan målsättningen), röd (resultatet når inte målsättningen) samt blå (resultatet går inte
att bedöma). Resultatet för respektive mål framgår nedan:
Nedanstående mål uppnår målsättningen:

.
.
.

Förvärvsarbetande invånare 2A-64 är.
lntegrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap.
Andel hushåll med försörjningsstöd som uppburit bistånd i mer än 3 år.

e Mer jämställd löneutveckling där kvinnors

genomsnittliga lönesumma ska öka

i

förhållande till männens.
Nedanstående mål uppruit nästan målsåttningen:

o

Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå.
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Förbättrat företagsklimat.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inftytande.
Brukarnas nöjdhet med sårskili boende.
Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten.

Nedanstående mål uppnår inte målsättninoen:

.
.
.
.
.
.
.

Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet.
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år.
Nya företag per 1 000 invånare.

Andel inköpta ekologiska livsmedel.

Förutsättningar för god och jämlik hätsa ska öka.
Sjukfrånvaro bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska.
Kvalitetsaspekter inom LSSgrupp- och serviceboenden.

Nedanstående måt går inte att bedöma:

o

r
r
r

Föräldrars nöjdhet med förskolan.
Kollektivtrafikresandet med stadstrafik ska öka.
Bostadssegregationen ska minska i kommunen.
Andel ofrivilliga deltidstjänster.

2.4. Avstämning av balanskravet
Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande
kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas.
Avstämning mot balanskravet:
Mnkr

2018

Årets resultat enligt resultaträkningen
Justering för realisationsvinster

-74,6

Positivt balansresultat

39,5

24,9

Kommunen uppfyller därmed balanskravet
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2.5. Bedömning av måluppfyllelsen
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt

med

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska minsi 75 procent av målen inom de tre
perspektiven medarbetare, medborgare och ekonomi vara uppnådda. Utif rån
årsredovisningen f ramgår att ett av fyra linansiella måt uppnås. Vad gäller de
verksamhetsmässiga målen framgår att fyra mål uppnås. Kommunstyrelsen gör i
årsredovisningen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte uppnås 2018.

Vår bedömning är,

utif rån avrapporteringen
för 2018.
inte
uppnås
hushållning

i

årsredovisningen,

att god ekonomisk

Vi kan konstatera att kommunen uppfyller balanskravet.

o
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3.

Kommentar

till resultaträkningen

3.1. Analys resultaträkning
Resultaträkningen har granskats utif rån vår genomgång av väsentliga rutiner,
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och
budget.

Kommunen redovisar ett resultat för år 2018 om 40 mnkr, vilket är 18 mnkr högre än
budget 2018. Avvikelsen förklaras främst av reavinster (15 mnkr), nämndernas samlade
resultat uppvisar underskott (-18 mnkr), skatteintäkter. generella statsbidrag och utjämning
visar underskott (-13 mnkr), öronmärkta medel, avsedda för drift av badhus och kommande
investeringar förbättrar resultatet då Oe inte använts (33 mnkr), bättre utfall av f inansnetto
(6 mnkr). I övrigt mindre avvikelser.
I årsredovisningen under avsnitt "Finansiell analys" återfinns kommunens resultatanalys
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4.

Kommentar

till balansräkning

4.1. Materiella anläggningstillgångar
4. 1".1. Komponentredovisning

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 71.4

Materiella

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas f rån och med 2014.
Komponentavskrivning innebär att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska
redovisas var för sig för att förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas
för enskilda komponenter. Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning
på större anläggningar, verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Gällande äldre
anläggningar har omräkning skett med undantag för gator och vägar. För dessa kommer
komponentredovisning tillämpas i takt med att de byts ut. Kommunen lämnar i
årsredovisningen upplysning om ovan avsteg från komponentavskrivning tillika avsteget
f rån rekommendationen.
4.

1.2. Bedömning om nedskrivningsbehov

Ny rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov isamband med
bokslut i enlighei med RKRs Rekommendation 19 Nedskrivningar. lntyg om prövning av

nedskrivnings- eller återlöringsbehov är avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är
enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. Det finns sedan tidigare ingen rutin

kring detta.

4.1.3. Rekommendation

Vi

rekommenderar komrnunen att fortsätta arbetet med implementera rutin kring
bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan.

4.2. Exploateringsområden
Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 65 mnkr i årsbokslutet. Kommunens
bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.
Vi har under 2018 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som

pågår och projekt som har slutredovisats. Under året har inget väsentligt hänt inom
expolateringsprojekten, enbart försäljning av tomter om totalt 8,7 mnkr. Enligt uppgift från

kommunen f inns det i bokslutet inga ytterligare exploateringsområden som borde
intäktsföras. Vår granskning har inte heller identif ierat något sådant behov.
Kommunen arbetar med en ny rutinbeskrivning för haniering av exploateringsredovisning.

Man har inför det kommande året planerat

att

genomf

öra en översyn av

I
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exploateringsredovisningen då kommunen anser att detta är eti område som behöver ses
över för att förenkla och förtydliga redovisningen.
Vi rekommenderar att införa någon form av reskontra som visar den förändring per projekt
som skett under året för att en tydlig översyn ska kunna erhållas. I övrigt konstaterar vi att
översyn pågår med förändrade rutiner och riktlinjer och följer upp dessa i kommande års
granskning. Vi avvaktar färdigställandet av översynen innan vidare granskning genomförs.

4.3. Avsättningar
4.3.1.

Pensioner

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det
innebär att kommunen redovisar 47 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner
intjänade före 1998 om 996 mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsavsättning är avstämt
mot besked från KPA.

4.3.2. Avriga avsättningar
Övriga avsättningar avser främst Torp qång/cykelväg om 15 mnkr samt Avsättning för
hamnområde om 32 mnkr. Vi noterar att den avsättning som tidigare gjorts till Torp
gånglcykelväg minskat med under året ianspråktagna kostnader, L mnkr. Avsättningen
avser åtagande att anlågga ny gång- och cykelbana samt skadereglering på fastigheter.
Budget för skredsäkring av hamnområdet är på 41,2 mnkr. Prognos och bedömning
avseende avsättningen har inhämtats.

Vi rekommenderar kommunen att fortsatt följa utvecklingen av ovan avsättningar och om
förutsättningar förändras göra erforderliga justerinqar.
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5.

I

Utökad granskning

5.1. ACL-analys löner
ACL-analysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med
november månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis
stora bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv.
Programmet designas för att hitta, analyser och sortera enskilda eller sammanhängande
transaktioner som avviker från vad som bedöms vara normalt.

Avvikelser har sorterats efter:

>
>
'
>
>
>

Större enskitda transaktioner överstigande 80 ikr
Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden

Orimliga källskatteavdrag överstigande 50

%

eller understigan de 23

0Ä

av bruttolön

Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner

Kontroll av avvikande personnummer
Dubblerade poster

Ett representativt urval görs där granskning genomförs inom varje område mot underlag
som anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. lnga väsentliga
felaktigheter har framkommii av genomförd granskning.Vi har dock noterat att två av
personer i urvalet, med låga källskatteavdrag, hade 15% i skatteavdrag trots att jämkning
upphört. I kontakt med lönekontoret har vi konstaterats att kontroll/tidsbegränsning
saknats. Från 2019 har alla jämkningar gåtts igenom för att reda ut vilka som har frivilligt
högre skatteavdrag och vilka som är enligt beslut från Skatteverket. Från och med 2019 är
det inte längre möjligt att ha ett procentavdrag tills vidare. Alla avdrag som år önskemål från
den ansiällde/uppdragstagaren ska datumsättas. Likt tidigare sker också kontroll så att
skatteavdraget blir samma eller höqre än vad den är enligt tabell.
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6.

Koncernen

Upprättad koncernredovisning har granskats, innehållande samtliga bolag och stiftelser. Vi

har tagit del av granskningsrapporter för respektive bolaglstiftelse. lnga väsentliga
avvikelser har noterats som påverkat koncernen. Koncernredovisningen bedöms ha
upprättats enligt gällande koncerninstruktion.
I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning.

Göteborg den ?$mars 2019

/4,
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erad revisor och
Certif ierad kommunal yrkesrevisor
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Till: Komm unf ullmöktige
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Gronskning ov bokslul 2018- 12-31
Kommunrevisionen har vid sitt möte den25 mars 2019 antagit bifogad revisionsrapport. EY har på
uppdrag av kommunrevisionen genomftirt en granskning av kommunens årsredovisning, resultat- och

med
investeringsredovisning. I
balansräkningar

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning samt
bifogad rapport sammanfattas de väsentligaste iakttagelserna från

granskningen i awikelseform.

Granskningsrapporten översänds

till kommunfullmäktige for kännedom.

Uddevalla den 3 april 2019

Christian Persson
Ordftirande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordforande

Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort 2018

Uppföljning av Kommunfullmäktiges
styrkort 2018

Uppföljning av Kommunfullmäktiges
styrkort 2018

Innehållsförteckning
1 Kommunfullmäktiges ekonomi- och verksamhetsresultat ...............................................3
1.1 Ekonomiskt resultat - Kommunfullmäktige ............................................................................... 3
1.2 Verksamhetens resultat - Kommunfullmäktige .......................................................................... 3

2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges prioriterade områden, mått och uppdrag .........4
2.1 En jämlik skola ........................................................................................................................... 4
2.2 Ett levande centrum .................................................................................................................... 6
2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv ........................................................................................................ 7
2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling .......................................................................... 9
2.5 Förebyggande arbete................................................................................................................. 10
2.6 Ekologisk hållbar utveckling .................................................................................................... 12
2.7 Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................... 13
2.7.2 Uppföljning av kommunens sjukfrånvaro ......................................................................... 15
2.8 Resurseffektivitet ...................................................................................................................... 15
2.9 Uppföljning av mått i kommunfullmäktiges styrkort ............................................................... 19
2.10 Uppföljning av kommunfullmäktige avslutade uppdrag .......................................................... 30

2 (35)

Uppföljning av Kommunfullmäktiges
styrkort 2018

3 (35)

1 Kommunfullmäktiges ekonomi- och verksamhetsresultat
1.1

Ekonomiskt resultat - Kommunfullmäktige

Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och
vänortskommittén uppgår till 0,4 mkr. En följd av att överförmyndaren redovisar ett överskott om
0,8 mkr genom att en ökad andel arvoden betalas av den som har god man. Överskottet begränsas
av negativa avvikelser för kommunfullmäktige och vänortskommittén. Orsakerna är främst högre
kostnad för arvoden och inventarier jämfört med avsatt budget, samt högre kostnader än förväntat
avseende vänortskonferensen på Island.
1.2

Verksamhetens resultat - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta.
Fullmäktige har sammanträtt vid tio tillfällen under året. Ungdomsfullmäktige har inte sammanträtt
under året, arbete pågår med att organisera Nya ungdomsfullmäktige. Folkhälsopris, demokratipris
och jämställdhetspris har delats ut under året. Under året har val till kommunfullmäktige
genomförts. Nya kommunfullmäktige tillträdde i oktober och har därmed sammanträtt 2 gånger
under året.
Kommunens revisorer
Årets revision utgörs av tre fördjupande projekt och avser granskning av
överförmyndarverksamheten, av underhållsprocessen inom samhällsbyggnadsnämnden samt av
Uddevalla Utvecklings AB styrning av de kommunala bolagen. Det sakkunniga biträdet har
huvudsakligen arbetat med administrativ service och grundläggande granskning av nämnder och
kommunala företag.
Överförmyndare
Andelen arvoden som kommunen betalar har minskat de senaste åren och fördelningen mellan
kommunen och den enskilde är reglerat enligt lag. I kommunen har ca 500 personer god man eller
förvaltare. Antalet ensamkommande barn med god man har minskat ytterligare jämfört med
föregående år. Vid utgången av 2018 uppgår antalet till 12 barn.
Vänortskommittén
Under året har kommittén sammanträtt 4 gånger. I augusti var det vänortskonferens på Island,
deltagare var både politiker och tjänstemän. Huvudtema för konferensen var ”Social capital”. Två
ungdomsutbyten med Okazaki i Japan har genomförts. Vänortskommitténs internationella pris
tilldelades två ungdomar från Östrabo-gymnasiet, som åkte till Okazaki för studiebesök och för att
undersöka om deras idé i Ung företagsamhet kan fungera på en internationell marknad.
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Verksamhetsområde, belopp i mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat
2018
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Resultat
2017

Fullmäktige

0,0

-2,5

2,2

-0,3

-0,2

Kommunens revisorer

0,0

-1,9

2,0

0,0

0,4

Överförmyndare

0,3

-5,5

6,0

0,8

0,2

Vänortskommittén

0,0

-0,6

0,4

-0,2

0,0

summa

0,3

-10,5

10,6

0,4

0,4

2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges prioriterade områden, mått och
uppdrag
2.1

En jämlik skola

Barn- och utbildningsnämnden
Ett nytt system för fördelning av strukturbidrag har införts för en bättre fördelning utifrån de
strukturella skillnader som finns mellan skolenheter. Riktade insatser till de enheter med störst
behov har genomförts inom områdena trygghet- och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd,
samt språkutvecklande arbetssätt.
Barn- och utbildning har deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SKL:s projekt
Skolanalys och Skola på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers/Me Analytics i syfte att
höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja
förskolechef/rektor i sitt pedagogiska ledarskap.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för livslångt lärande och
bildning genom att tillgängliggöra kultur och fritidsaktiviteter för fler och inspirera till engagemang
och lust.
Utlånen barn och ungdomslitteratur har ökat under 2018. Dock har utlåningen per person inte ökat i
samma utsträckning då utlåningen står i relation till befolkningsökningen i målgruppen.
Alla sexåringar i kommunen har under året erbjudits en gåvobok i samband med sitt besök på
folkbiblioteket. För många barn var det första besöket på ett bibliotek.
Under året genomfördes sommarlovspraktik för unga kommunutredare, där frågor kring rasism i
skolan behandlades. Kulturskolan bidrar till lärande genom att erbjuda olika typer av kurser i musik,
dans, drama och bild. Verksamheten har ökat deltagande från Uddevallas utanförskapsområden i
nivå med deltagandet i Ljungskile, från 2 till 9% under 2018. Metoden inom Giraffstödet utgår från
att ungdomarna ska genomgå ett lärande genom att själva genomföra arrangemang i praktiken.
Förvaltningens föreningsstöd syftar till att påverka, att barn och ungdomsverksamhet som bedrivs i
föreningsregi, erbjuder förutsättningar för bildning och livslångt lärande.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Måltids- och lokalvårdsservice arbetar för att kunna erbjuda likvärdig kvalitet för alla förskolor,
skolor och äldreboenden. Genom ett projekt som delfinansieras av Hälsopolitiska rådet har
tillsynsenheten på myndighetsavdelningen arbetat med att dels öka elevernas upplevda trygghet på
toaletter och duschutrymmen men också skapa bättre hygien. Elever på Norgårdenskolan har under
våren arbetat med att lämna förslag på drömdusch och drömtoalett. En jury utsåg ett vinnande
förslag som presenterades innan sommarlovet. Under hösten förverkligades förslaget. Projektet har
fått stor medial spridning och deltagarna var mycket nöjda med såväl processen som med resultatet.
Socialnämnden
Socialtjänsten har inga egna aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har
bidragit till det prioriterade området genom att fortsätta finansiera delade tjänster (förebyggande
social problematik) tillsammans med barn och utbildning. I huvudsak påverkas området av
socialtjänstens förebyggande sociala arbete.
2.1.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 och
2019-2021 fått i uppdrag att under
2017 använda 5 mkr och under
2019 använda 3 mkr till
kvalitetshöjande åtgärder avseende
elevhälsoarbetet i grundskolan.

Bemanningen har utökats inom Barn- och elevhälsa. Grundskolan har fortsatt
sitt arbete med att stärka elevhälsoarbetet och samordna kvalitetshöjande
insatser med barn- och elevhälsa. Samtliga skolors fritidshem har under året
arbetat med genusförändrande våldsprevention som ett led i att stärka trygghet
och studiero. Grundskolans drogförebyggare har också involverats som en
viktig resurs i detta förebyggande arbete.

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 och
2019-2021 fått i uppdrag att under
2017 och 2019 använda 10 mkr för
att minska barngruppernas storlek
inom förskolan. De barngrupper
som i dagsläget är störst ska
prioriteras.

Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att organisera
barnen i mindre grupper är en ständig strävan för verksamheten. Arbetet
kommer att fortsätta, med inriktning mot de minsta barnen.

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 och
2019-2021 fått i uppdrag att under
2018 använda 26 mkr i generell
utökning till framförallt grundskolans
verksamhet för att möjliggöra höjda
kunskapsresultat.

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för
att bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja
kunskapsresultaten.
Den generella utökning som grundskolan fått för att höja kunskapsresultaten
har under perioden använts i första hand till personella förstärkningar.
Socialpedagoger på samtliga högstadieskolor, specialpedagoger och
speciallärare är några exempel. Med anledning av lärarbristen är det främst
inom övriga yrkeskategorier som satsningar gjorts. Inom grundsärskola har
ledning och styrning samt kompetensutvecklingsinsatser prioriterats. Tre
utvecklingsprojekt har påbörjats under 2018 i syfte att höja elevernas
kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Dessa
är: SKL Skolanalys, Skolverkets satsning samverkan för bästa skola samt
Skola på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers/Me Analytics.
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Ett levande centrum

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamheterna har nyttjat centrum på olika sätt. Gemensamhetsytor har använts för idrotts- och
undervisningsanknutna aktiviteter i centrum eller i områden i anslutning till centrum.
Gymnasieskolan driver butik med försäljning av bageri- och charkprodukter, samt florist.
Frisörprogrammets lokaler ligger centralt och där erbjuds kundklippning. Margaretas källare är en
attraktiv och uppskattad lunchrestaurang i centrum som drivs av vuxenutbildningens elever.
Kommunstyrelsen
För att skapa en levande stadsmiljö har arbetet för att skapa s.k. Business Improvement Distict
(BID) fortsatt. Arbetssättet innebär att fastighetsägarna och de offentliga samarbetar om den
gemensamma platsen. Tillsammans har man identifierat ett område i Uddevalla centrum som ett
prioriterat test- och utvecklingsområde. Ett samverkansavtal och arbetsplan/styrformer är det
kommande utvecklingssteget under 2019.
Områdesplanen antogs av kommunfullmäktige 2016. Avsiktsförklaring och projektbeställning för
delområde Anegrund är beslutade av kommunstyrelsen och fullmäktige. Projektdirektiv är påbörjat
och läggs fram för beslut i kommunstyrelsen under våren 2018. Planbesked för delområde Riverside
är beslutat av kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga
rummet. Under året har förvaltningen haft 51 egna kulturarrangemang (varav 35 utifrån giraff). Av
dessa var 39 förlagda i centrum, dvs 76 % av alla arrangemang.
Under 2018 har förvaltningen bland annat arrangerat Valborgsmässoafton, Riksfinalen i
musiktävlingen Imagine, Häng på Hamngatan, Pride-festival och Gömda glömda gårdar.
Förvaltningen har också arrangerat Parksommar vid 8 tillfällen under sommaren i
Margretegärdeparken. Parksommar är ett koncept med ett arrangemang per vecka med inslag av
dans, musik och utomhusbio.
Skolavslutningen i samverkan med biografen växer i popularitet och utökades 2018 till två
visningar och samlade över 500 ungdomar. Likaså har många lovaktiviteter medvetet förlagts i
centrum, för att skapa en positiv bild av medborgarnas gemensamma offentliga mötesplats.
Stadsbiblioteket har utökat öppettiderna på fredagar och lördagar med ökat antal besökare som
följd. Bowlinghallen har med bland annat ny maskinpark och lovaktiviteter lockat en växande skara
ungdomar till verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under året har upprustningen av centrum haft stort fokus. Ombyggnation av Kungsgatan och
Kungstorget har pågått under hela året. Allt eftersom att Kungsgatan och Kungstorget började ta
form blev kommuninvånarna mer och mer positiva vilket bland annat märkts genom kommentarer i
sociala medier. I december genomfördes en invigning av Kungsgatan. Under sommaren
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genomfördes flertalet insatser för att nyttja det vattennära läget, så som exempelvis aktiviteter på
Norra Hamngatan som var avstängd för biltrafik under sommaren, byggnation av nya bryggor vid
gästhamnen samt arbetet med kajförstärkning och översvämningsskydd.
Socialnämnden
Socialtjänsten påverkar det prioriterade området genom att ha flera verksamheter i centrum. Dessa
verksamheter förväntas bidra till en ökad aktivitet i centrum i form av medarbetare, brukare och
anhöriga. Inga nya verksamheter har startat upp under året.
2.2.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2018 använda 2 mkr till
projektet "Staden växer västerut".

Projektet Områdesplan för Bäveån (stadsutvecklingen) har i det fortsatta
arbetet förberetts genom planering och upplägg avseende organisation och
arbetssätt för de initiala delarna av projektarbetet. Projektet befinner sig i en
uppstartsfas och bedöms befinna sig i ett förstudie-/planeringsskede de
kommande tre åren.
Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde Riverside.
Planering och handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och
arbetsgrupper har startats upp med fokus på arbetsmiljö, triangelspår,
etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Ansvaret för ”Hamnens
flytt” avseende flytt och återställning övergår från och med 2019 till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fortsatt samarbete och dialog med Mattssongruppen avseende utveckling av
området Anegrund pågår. För att kunna leverera ett förslag till helhetslösning
har strategiska landskapsarkitekter upphandlats och ett strategiskt
gestaltningsarbete har startats upp med framtagande av vision,
strukturplan/masterplan samt gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige har tagit beslut om en drift- och projektbudget för perioden
2019-2021 motsvarande 46 mkr.

2.3

Ett rikt kultur- och fritidsliv

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildning har på olika sätt arbetat för att erbjuda och introducera barn och elever för
olika kulturinstitutioner och fritidsaktiviteter och för att barn och ungdomar ska ha ett rikt fritidsliv
bland annat genom samverkan med bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, badhus och föreningsliv.
Alla grundskolor har levt upp till kulturgarantin vilket innebär att elever årligen besöker eller får
besök av minst en kulturinstitution. I förskolan har alla 5-åringar erbjudits teaterbesök.
Kultur- och fritidsnämnden
Det statliga lovstödet, genom vilket kultur och fritid arrangerat aktiviteter under året, nådde fler än
20 000 besökare. Landbadet har varit ett välbesökt semestermål och antalet besökare har räknats till
fler än 20 000. Även Bokbussen har besökt Landbadet i sommar i syfte att inspirera och
tillgängliggöra bokbussen/biblioteket och dess utbud för främst barn och unga. Förvaltningen har
aktivt arbetat med minskad kö till kulturskolan, genom att antagningen sker i grupper om tre/lektion
i stället för enskild undervisning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges
styrkort 2018

8 (35)

Med hjälp av ideella krafter har nya mountainbikeleder anlagts vid Bjursjön vilket har lett till ett
uppsving i antal barn och unga som lockats till cykelsporten.
Ljungskiles nya bibliotek öppnade i februari, den nya placeringen och meröppettiderna har
inneburit ett ökat intresse för biblioteket. Ljungskile bibliotek är nu tillgängligt kl. 7-21 sju dagar i
veckan. Bibliotekens program, riktad till såväl vuxna som barn, har varit fullbokade.
Stärkta bibliotek är ett projekt för Dalabergs bibliotek att testa nya arbetssätt i syfte att öka
tillgängligheten för barn och unga vad gäller litteratur, information, kultur och biblioteket som en
trygg mötesplats. Dalabergs bibliotek lockar även nya besökare i samarbete med kulturskolan,
Cumulus och vuxenskolan.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv genom att vara med och stödja
arrangemang som är i staden på olika sätt, exempelvis genom extra städ, toalettmöjligheter och på
flera sätt möjliggöra för att nyttja den allmänna platsmarken för kultur- och fritidsarrangemang.
Förvaltningen arbetar även med att utveckla grönområden och främjar rörelse i naturen genom
samarbete med kultur- och fritid kring motionsspår och vandringsleder. Under åren har så kallad
trygghetsröjning längs med stigar och leder genomförts för att förbättra möjligheterna och
förutsättningarna för fler att vistas i de tätortsnära skogarna, vilket är en viktig insats utifrån ett
jämställdhetsperspektiv då kvinnor i högre grad än män upplever sig otrygga i det offentliga
rummet.
Socialnämnden
Socialtjänsten har inga aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har ett
särskilt fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån kommunens kultur- och
fritidsutbud exempelvis genom arbetet med kulturplanen.
2.3.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2016-2018, 20172019 och 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2016- 2018 utveckla
området
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/
Skeppsviken med utökat friluftsliv
och mötesplats Bodele.

Utifrån uppdrag i flerårsplanen, att utveckla området runt Bodele med utökade
möjligheter för friluftsliv samt mötesplats Bodele, har förvaltningen genomfört
samråd med länsstyrelsen. Samrådet resulterade i ett klargörande från
Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd.
Länsstyrelsen beslutade, 2018-05-23, att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från föreskrifterna för Gustavsberg
naturvårdsområde, för att utföra tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på
fastigheten Gustavsberg 1:6 i Uddevalla kommun.
Under sommaren har projektet inte gått vidare till nästa fas. Beslut har nu
tagits tillsammans med förvaltningschef att detta uppdrag får ligga vilande fram
t o m våren 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 upprusta
Landbadet så att verksamheten kan
bedrivas

Upprustning av Landbadet är färdigställd - invigning skedde den 6 juni 2017.
Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar,
ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt
har även ett områdesskydd, staket, sats upp för att göra Landbadet
driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift
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Kommentar
samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att färdigställa slamavskiljningen,
detta måste färdigställas innan uppdraget kan avslutas. Slamavskiljningen
planeras vara klar innan årsskiftet meddelar samhällsbyggnadsförvaltningen
och ska testas i skarpt läge i maj 2019, innan anläggningen öppnar för
allmänheten 6 juni 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 anlägga en
aktivitetspark.

2.4

Gestaltningsförslag har tagit fram för aktivitetsparken på Skeppsviken.
Förslaget har arbetats fram i samråd med intressenter för de olika
aktivitetsinriktningarna samt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens
medarbetare. Under året har detaljprojektering av gestaltningsförslaget samt
upphandling av entreprenör genomförts. Bygglov är beviljat. Markbygg AB
kommer att påbörja byggnationen under januari 2019 med färdigställande till 6
juni 2019

Goda förutsättningar för näringslivsutveckling

Barn- och utbildningsnämnden
Samarbete med Uddevalla näringslivsakademi (UNA) har fortsatt för att skapa samarbetsområden
mellan skola och arbetsliv. Programråd/yrkesråd mellan skola och branschföretag är mycket
värdefullt och bidrar till näringslivsutveckling. En möjlighet för elever att få lön under sin
utbildning har etablerats genom gymnasial lärlingsanställning. Intresset är stort bland företagare och
elever. Denna form har påbörjats inom Industritekniska programmet, som 2018 antagit betydligt fler
elever än tidigare år.
Kommunstyrelsen
Under året har ett ökat regionalt arbete för att förstärka förutsättningarna för bättre infrastruktur
pågått. Samarbetet kring Bohusstråket har formaliserats i en avsiktsförklaring. De fem
kommunerna, Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv, arbetar tillsammans med
prioriterade behov främst Södra Bohusbanan. Samverkansarbetet med Stenungsund och Kungälv
har lett till att samtliga kommunstyrelser tagit beslut om gemensam visualisering av dubbelspår för
Södra Bohusbanan. Järnvägsplanen för mötesspåret i Grohed är klar och mötesspåret planeras vara
färdigställt 2020. Samverkan sker också med Bohuskommunerna norr om Uddevalla med inriktning
att utveckla järnväg och transportkorridor mot Norge och på så sätt knyta samman Oslo-Göteborg
logistiskt både för person och godstrafik. Här finns betydande samhällsekonomiska vinster.
Behovet av att kunna erbjuda industri/verksamhetsmark är fortsatt stort, men tillgången är mycket
begränsad. Strategiskt arbete pågår för att öka tillgången.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att
samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av näringslivsutveckling
är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som förvaltningen stödjer genom att
exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer. Arbetet ger innovativa, drivna och
engagerade samhällsmedborgare och entreprenörsandan förstärks. Detta gynnar med all sannolikhet
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befolkningsutvecklingen, att de unga vill stanna i staden, samt gynnar näringslivet då dessa unga
också ska arbeta i Uddevalla. Att förvaltningen förlägger så många arrangemang i centrum gynnar
centrumutvecklingen och näringsidkarna, samt ökar attraktiviteten för staden. Därtill arbetar
förvaltningen med att bevara och utveckla det kommunala friluftslivet, vilket också stödjer
naturturismen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt arbetet med att införa ett processbaserat
arbetssätt med privatpersoner, företag och organisationer i fokus. Bestämmelser för allmän
platsmark har reviderats under året genom dialog med näringsidkare i centrum. Bestämmelserna
fastställdes i samhällsbyggnadsnämnden under våren. Stort fokus har varit på att utveckla
myndighetsutövningen för att förenkla och förbättra för näringsidkare.
Socialnämnden
Socialtjänsten har inga egna aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har
dock arbetat med olika aktiviteter som på olika sätt bidragit till området. Dessa aktiviteter är bl.a.
intraprenader, IOP (överenskommelse om samverkan mellan ideella organisationer och kommuner),
LOV-utförare och deltagande i Vinnova-projekt om idésluss inom socialtjänst.
2.5

Förebyggande arbete

Barn- och utbildningsnämnden
Samverkanskoordinator och det drogförebyggande arbetet i samverkan med socialtjänst och polisen
har fortsatt under året, liksom arbetet med våldsprevention på fritidshemmen. Olika insatser har
pågått för att nyanlända ska komma vidare i sin utbildning eller ut i sysselsättning.
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsavdelningen har haft 734 inskrivna deltagare under året. Antalet har ökat stort de
sista tre åren. Nyinskrivna under året är 436. Ökningen består framför allt av utrikes födda. Utrikes
födda utgör 64 % av samtliga inskrivna och 73 % av de nyinskrivna. Ett stort antal av de utrikes
födda är mycket språksvaga, vilket har ställt helt nya krav på arbetssätt. 18 % av deltagarna har en
funktionsnedsättning.
Sedan den 5 februari 2018, så anmäls alla nya deltagare till arbetsmarknadsavdelningen genom
”Jobbcentrum”, som är en plats för aktörsgemensam handläggning. Samverkande aktörer är
arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildningen, socialtjänstens individ-och familjeomsorg, samt
arbetsförmedlingen
Kultur- och fritidsnämnden
Ett av huvudsyftena med kultur- och fritidsnämndens verksamhet är att stärka folkhälsan på ett
jämlikt sätt. En viktig grund för ett hälsosamt liv, både psykiskt och socialt, är att på sin fria tid ta
del av olika typer av kultur-och fritidsaktiviteter. Ungdomsverksamhet har pågått på Tureborg
under året och en ungdomspedagog har anställts. På grund av dess popularitet har den allmänna
ungdomsverksamheten utökats från en till två tillfällen i veckan. Därtill har ytterligare en kväll i
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veckan varit riktad till tjejer. På biblioteken pågår alltjämt ett målinriktat arbete för att motverka
digitalt utanförskap. Genom att tillhandahålla lokaler och bevilja ekonomiska bidrag arbetas det
indirekt för att förbättra folkhälsan, samt komplettera organiserad träning med spontana aktiva
mötesplatser.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med arbetsmarknadsavdelningen kunnat erbjuda
praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden. I flera fall har praktikplatserna lett till
fortsatt anställning. Genom att lokalvården utförs på dagtid medför det mer vuxen närvaro i skolor
och förskolor vilket ger positiva effekter på tryggheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar även till ökad trygghet i kommunens offentliga miljöer
genom exempelvis belysning och röjning av buskage. Nämndens arbete med att bidra till en ökad
trygghet främjar jämställdheten då kvinnor i större utsträckning än män upplever sig otrygga. Under
året har jämställdhetsperspektivet särskilt beaktats genom en jämställdhetsanalys som genomförts
och legat till grund för planeringen framåt.
Socialnämnden
Socialtjänsten har haft fokus på förebyggande arbete genom flera av nämndens uppdrag. Utifrån
fastställd boendeplan har omvandlingsarbetet inom vård och omsorg gällande boenden och
aktivitetscentrum genomförts på Sofiedal och påbörjats på Hovhult. Det fallförebyggande projektets
olika åtgärder med broddar, balansträning, halkbekämpning och hemmafixarna har fortsatt under
året. En utredning för att stärka det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld har startat och
medel sökts. En viktig del i det förebyggande arbetet är kvalitetsarbetet. Insatser har gjorts för att
stärka cheferna i kvalitetsarbetet inom förvaltningen bland annat förberedelser och införande av
digital hantering av avvikelser och synpunkter. Samverkanskoordinatorns uppdrag har fortgått
enligt plan. Förvaltningens chefer har genomgått utbildning i syfte att öka kunskapen om våld i nära
relationer och förvaltningsgemensamma handlingsplaner är framtagna. Individ- och
familjeomsorgen har genomfört särskilda satsningar inom området.
2.5.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2017-2019 och 20182020 fått i uppdrag att under 2017
och 2018 använda 5 mkr till
arbetsmarknadsåtgärder avseende i
första hand ungdomar.

Ungdomssatsningen har under året startat regelbundna intagningar och har
haft 131 ungdomar inskrivna. Vi har dock märkt att årets ungdomar har varit
betydligt svagare än tidigare år. Det gäller dels bristande språkkunskaper och
dels dålig psykisk hälsa och problem med missbruk. Flera ungdomar har
avbrutit insatsen innan planerat avslut.
Ungdomssatsningen är dock fortfarande en av de insatser som redovisar bäst
resultat efter avslutad insats. Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-04-25 §
110, så användes en viss del av medlen från Ungdomssatsningen till
Sommarlovspraktikplatser för att samtliga ungdomar som sökt en plats skulle
bli erbjuden en plats. 327 ungdomar genomförde praktiken på 57
arbetsplatser.
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Ekologisk hållbar utveckling

Barn- och utbildningsnämnden
Satsningen på giftfri förskola har pågått. Mycket av arbetet inom Barn- och utbildning har skett i
undervisningen inom ramen för LHU - lärande för hållbar utveckling. Inom förskola har
måltidspedagogik fortsatt i syfte att öka barnens medvetenhet kring kretsloppsfrågor och därigenom
lära barnen att göra hållbara val. Utbildning har också getts till förskolechefer och rektorer i
hållbarhetsfrågor, bl.a. i samarbete med Den Globala Skolan och Karlstad kommun.
Kommunstyrelsen
Förprövning av nya projekt och planområden har utvecklats under perioden med tydligare kriterier
och ansvar. Det finns en förprövningsgrupp som består av representanter från samtliga förvaltningar
och Västvatten. I förprövningen beaktas ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter vilka kommer
att fortlöpa och utvecklas vidare.
Under året har arbetet med framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen fortskridit.
Olika arbetsgrupper, inom processen för översiktsplanen, har arbetat med de olika
hållbarhetsaspekterna utifrån medborgarnas behov i vardagen samt hur kommunen bör planera för
hållbar utveckling. Medborgarnas behovs i vardagen undersöktes bl.a genom sex dialogmöten
under våren med medborgarna runt om i kommunen. Arbetet har resulterat i ett antal
planeringsprinciper som kommer att ligga grund för den nya kommunövergripande översiktsplanen.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformningen som
marknadsföringen av verksamheter och aktiviteter. Sommarlovsprogram har planerats med
utgångspunkt i barnens och ungdomarnas möjlighet att till fots eller per cykel kunna nå
aktiviteterna. Kultur och fritidsnämnden beslutade under året att behovspröva hantering av avfall på
kommunala badplatser. Grunden till detta är att avfall ansamlats på kommunens badplatser i
varierande mängd sedan beslutet att ta bort avfallsbehållare på badplatserna år 2006.
Ett objektsregister för de olika friluftsanläggningar som förvaltningen ansvarar för har tagits fram
med avsikten att skapa en kvalitativ förvaltning av desamma samt öka tillgängligheten till den,
fysiskt och digitalt.
Kultur och fritidsnämnden har under året besvarat ett antal kommunövergripande planer. I dessa
lyfter nämnden fram hållbarhetsperspektivet; utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
perspektiv. Exempelvis i samrådet för ny brandstation (Halla Stenbacken 1:89) lyfte kultur och
fritidsnämnden behovet av att ta närheten till friluftsområdet Rimnersområdet-Sannerödsberget i
beaktande, och förbättra stråkets koppling till Strandpromenaden. I samrådet för Windingsborg 1
lyfte Kultur och fritidsnämnden fördelarna med att stänga Asplundsgatan för att skapa en tryggare
miljö för gångtrafikanter och uppmuntra andra trafikslag än bilar. Förvaltningen har även lyft
förslaget att skapa ett grönt sammanhängande område kring badhuset där såväl Museiparken,
Teaterplantaget och Badhusparken ingår.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Andelen ekologiska livsmedel har ökat under året bland annat till följd av inspirations- och
utbildningsinsatser i "Hållbara Måltider" och framtagna listor att använda som inköpshjälp. För att
främja miljö och folkhälsa har måltidspedagogiken utvecklats. Fordonsgruppen arbetar
kontinuerligt med att byta ut kommunens fordon mot miljövänligare alternativ såsom hybrider,
elfordon och gasfordon.
Socialnämnden
Socialtjänsten har inte några aktuella uppdrag inom det prioriterade området. Förvaltningen har
under året börjat automatisering av arbetsprocesser. Detta ger möjligheter till en mer hållbar
utveckling ur flera perspektiv.
2.7

Attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsnämnden
Under 2018 har ett förebyggande program införts i samarbete med företagshälsovården i syfte att
agera på tidiga signaler och minska risken för sjukskrivning. Alla rektorer och förskolechefer har
fått tillgång till rehabiliteringsverktyget Adato. Uppföljning och utvärdering av insatserna för
respektive pilotverksamhet inom Hälsoresan genomfördes av HR-enheten under 2018 för att se
långsiktiga resultat och effekter. Arbete har pågått med att se över chefers förutsättningar
exempelvis genom mål för antalet medarbetare per chef.
Kommunstyrelsen
Under våren har flera fokusgrupper genomfört workshop och tagit fram underlag för
kompetenskriterier/förmågor för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Under hösten har
råmaterialet bearbetats och förslag till kompetenskriterier för chefskap och ledarskap och
medarbetarskap tagits fram, stämts av med kommundirektörens ledningsgrupp samt via
personalutskottet antagits av kommunfullmäktige i december. Dessa kompetenskriterier kommer nu
ligga till grund för exempelvis hela chefs- och ledarskapsförsörjningsstrategin. En
kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och presenterad för
KDLG och personalutskottet. Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi som
både beskriver kommunens syn på kompetensförsörjning samt en tydlig struktur hur kommunen ska
arbeta på både kort och lång sikt.
Under hösten 2018 genomfördes en ny rekryteringsutbildning att där kompetensbaserad rekrytering
ligger som grund för arbetssätt och förhållningssätt i all rekrytering.
Kultur- och fritidsnämnden
På kultur och fritid har det prioriterade området definierats utifrån tre områden; god arbetsmiljö,
god dialog med chef samt kompetensutveckling. Förvaltningens medarbetarundersökning visar att
medarbetarna upplever sig ha en relativt god dialog med sin chef, samt att de i hög grad upplever
sig få möjlighet till kompetensutveckling. För varje år visar resultatet i den interna
medarbetarundersökningen att upplevelsen av kompetensutveckling ökar.
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Samhällsbyggnadsnämnden
För att bidra till att Uddevalla kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen med hälsoprojekt, rekryteringsbonus, ledarskapsutveckling,
dialogtillfällen och mycket mer. Hälsohälsofrämjande insatser som fokuserar på både fysisk motion
och den psykosociala arbetsmiljön har pågått under året. Arbetet med dialogmöten har pågått och
lett till positiva effekter inom förvaltningen i form av exempelvis ökad tillit. Rekryteringsbonus har
införts under året för svårrekryterade tjänster inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. För att
säkerställa och kvalitetssäkra de personella resurserna inom serviceavdelningen pågår ett projekt
kring vikarieanskaffning och vikariehantering. Det pågår ett aktivt arbete för att öka andelen
heltidstjänster och därmed minska andelen ofrivilliga deltider.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under året bidragit till det prioriterade området på flera sätt. Arbetet med
heltidsresan pågår, utbildningsinsatser har genomförts och område för att starta heltidsresan har
utsetts. Strax innan årsskiftet utlystes projektledartjänst för heltidsresan. Under perioden har
förvaltningen påbörjat arbete med att ta fram en gemensam introduktion för chefer och medarbetare
parallellt med arbetet med den kommunövergripande introduktion. Vidare har chef i beredskap
införts och ansökan om vård- och omsorgscollege har godkänts. Dialogutbildning har pågått inom
hela förvaltningen. Uppdraget kring arbetskläder är genomfört och en modell för hur arbetskläder
tillhandahålls finns.
2.7.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen
(personalutskottet) har utifrån
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag
att under 2017 se över reglerna
kring personalkostnader såsom
arbetskläder, uppvaktningar m.m. i
syfte att harmonisera villkoren
mellan olika förvaltningar.

Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat hanteringen av arbetskläder i
form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på
Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova
ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var
överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var
avtalet kring byxor och överdelar klart. Under våren gjordes direktupphandling
för maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var
ca 3500 klädesplagg som köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att
prioritera följande grupper

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2018 fullfölja utredningen
om harmonisering av arbetskläder.

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag
att under 2017 starta upp projektet
ny brandstation i Uddevalla tätort

•

Vikarier som inte fått kläder tidigare

•

Nyanställd personal

•
Personal som behövde byta ut sina nuvarande arbetskläder
Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny leverantör som innebär att
nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten beräknas inköp göras så att all
personal inom socialtjänsten får tre ombyten av kläder (tre över -och tre
underdelar). Reglerna för uppvaktning av bland annat förtroendevalda har
setts över.
Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord
lokaliseringsutredning förespråkat (Halla Stenbacken 1:89).
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i april beställt
projektgenomförande av samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån genomförd
förstudie.
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2.7.2 Uppföljning av kommunens sjukfrånvaro
Resultat
kvinna T3
2017

Mått
Sjukfrånvaron
bland
Uddevalla
kommuns
medarbetare
ska minska

8,36

Resultat
kvinna T3
2018

8,3

Resultat
man T3
2017

4,88

Resultat
man T3
2018

5,2

Resultat
totalt T3
2017

7,52

Resultat
totalt T3
2018

7,6

Målsättning

7,1

Kommentar Sjukfrånvaro mäts rullande 12 månader. För T3 2018 uppgår sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns
medarbetare till 7,6 %. Vilket är en liten ökning från T3 2017 då sjukfrånvaron var 7,52%.
Av den totala sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 3,8%. Fortsatt jämförelse med T3 2017 har
kvinnornas totala sjukfrånvaro har minskat till 8,3 % (2017 8,36%) och motsvarande för männen är det en ökning till
5,2% (2017 4,88%).
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger fortsatt under kommunen på all sjukfrånvarostatistik men har dessvärre vänt på
den nedåtgående trenden. Sjukfrånvaron inom måltids- och lokalvårdsservice är högre än inom övriga delar av
förvaltningen. Särskilda satsningar har därför gjorts inom dessa verksamheter.
Sjukfrånvaron inom socialtjänsten har totalt sett minskat sedan förra årsskiftet. Minskning har skett både för män och
kvinnor även om nivån är högre än målsättningen. Arbetet med att nå målet för att ytterligare sänka sjukfrånvaron, har
skett genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Av den totala sjukfrånvaron på barn och utbildning står långtidssjukfrånvaron för en minskning sedan förra T3.
Kvinnors långtidssjukfrånvaro har minskat, medan det har skett en liten ökning bland män. För båda könen går det att
säga att den totala sjukfrånvaron är högst i åldrarna 0-29 år respektive 50 år och uppåt. Det är därmed lägre
sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år. Korttidssjukfrånvaron har ökat för kvinnor jämfört med förra årets T3, men minskat
lite bland män. Sammanfattningsvis har arbetet med långtidssjukskrivna gett gott resultat på totalen.

2.8

Resurseffektivitet

Barn- och utbildningsnämnden
Intensivt arbete med både lång- och kortsiktiga effektiviseringar har pågått under året. Utmaningen
ligger i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att kvaliteten
försämras. Gemensamma områden att gå vidare med är lovskolor, rekryteringsprocess, läromedel,
speciallokaler, specialkompetenser, upphandling och digital strategi.
Lokalinvesteringarna har fortsatt varit en av de stora utmaningarna under året. Liksom föregående
år har BUN:s faktiska investeringsvolym inte motsvarat investeringsplanens utrymme. Den fortsatt
mycket låga investeringstakten påverkar kapaciteten på ett negativt sätt och medför kostsamma
kortsiktiga lokallösningar.
Statsbidragen har kommit att bli en allt viktigare ekonomisk resurs som bidrar till stöd för olika
typer av personella insatser och/eller kompetensförstärkning inom verksamheterna. Att maximera
statsbidragen samt att genomföra sommarskola inom ordinarie verksamhet är, tillsammans med
lokallösningar, tre ekonomiska utmaningar att ta sig an.
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Kommunstyrelsen
Från ekonomiavdelningen har ökat fokus varit på långsiktighet i planeringen som förlängts till ett
10 års-perspektiv och koordinerats med tiden för investeringsplaneringen. Ny investeringsprocess är
fastställd.
Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet Vårt hållbara Uddevalla
2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens
arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då
hållbarhetsmålen är nådda. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars.
Under året har 11 e-tjänster färdigställts inom olika områden i kommunen, bl.a. investeringsprojekt,
journalsystem inom elevhälsan och sjuklönekostnader.
Arbetet med automatiserade välfärdstjänster har fortsatt med avgiftshanteringen i Procapita,
behörighetsinnställningar samt sjuklöneprocessen. Hanteringen kring matlådor har kunnat
automatiseras till 93%, utförd tid på plats hos brukar samt registrering av frånvaro är också klara.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid har under 2018 avslutat ett antal större utredningar, för att åstadkomma väl
underbyggda beslut för framtiden.
Förvaltningen har arbetat för att förbereda organisationen för framtida besparingskrav, där bland
annat hanteringen av sjunkande statligt stöd är en viktig beståndsdel.
Ljungskile bibliotek är Meröppet vilket gör att biblioteket är tillgängligt kl. 7-21 varje dag hela
veckan. Meröppet är ett system som gör det möjligt för biblioteksanvändarna att besöka biblioteket
även när det inte finns personal på plats.
Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att
styra verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt. En integrerad del i kvalitetsarbetet är
jämställdhetsintegration i styrning, ledning, kärnverksamhet och stödstrukturer. Arbetet med att
kartlägga könsfördelningen i förvaltningens verksamheter fortsätter, bland annat genom mått och
nyckeltal. Jämställdhetsarbetet har under perioden jämkats med nämndens styrkort. Genomlysning
och kartläggning av olika processer utifrån resursanvändning pågår i förvaltningen, med särskilt
fokus på lokaler och personal.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under 2018 har processarbetet fortsatt utifrån ett ramverk som är framtaget och fastställt under året.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på medarbetarnivå, ledningsnivå och i samtliga processer i
alla led för att hitta effektiviseringar och för att eliminera slöserier. Bland annat genom
vakansprövning, effektiviserad vikarieanskaffning och genom processkartläggningar. Förvaltningen
har under året arbetat för att göra medarbetarna delaktiga i förvaltningens verksamhetsutveckling
och för att tydliggöra de mål och den politiska styrning som förvaltningen utgår ifrån. Framtagande
av Service Level Agreement (SLA) som reglerar köp- och säljtjänster mellan samhällsbyggnad och
andra förvaltningar har pågått under hela året vilket nu ska implementeras. Nya riktlinjer för
internhyra har tagits fram under året och fastställdes i kommunfullmäktige i slutet av året.
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Socialnämnden
Socialtjänsten har under året bidragit till det prioriterade området genom att ha fokus på befintliga
uppdrag. Hemtjänstmodellen är i drift och alla utförare är infasade i modellen. Den positiva effekten
av översynen av hemtagningsprocessen har varit märkbar under året och antalet betaldagar är
mycket lågt. Ytterligare utveckling och anpassning har genomförts för att svara upp mot den
kommunalregionala överenskommelsen kring samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Omvandlingen av Sofiedal har slutförts och omvandlingen av Hovhult har påbörjats i
enlighet med boendeplanen. Nytt avgiftssystem har beslutats och avgiftsprocessen är till största
delen automatiserad. Flera andra arbetsprocesser har automatiserats och personal har fått utbildning
i det verktyg som krävs för att hantera automatisering.
2.8.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen
(kommundirektören) har utifrån
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2018 leda arbetet med att
tillsammans med förvaltningarna
konkretisera de förslag till
strukturella förändringar i
organisationen och arbetsmetoder
som långsiktigt minska kostnaderna.
2018 års centrala effektiviseringar
om 17 mkr skall fördelas under
hösten 2017 och vara klart till
nämndernas internbudget.
Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att söka och använda de riktade
statsbidragen som finns tillgängliga.

Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsavdelningen har initierat "ansökan om statsbidrag för att bryta
segregationen" Ärendet bereddes först av arbetsmarknadsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade i april att uppdra åt kommunledningskontoret att
under år 2018 söka medel från det riktade statsbidraget mot segregation och
att utse kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott som styrgrupp för arbetet.
Uddevalla kommun har efter ansökan beviljats ett bidrag på 9,014 mkr årligen i
tre år 2018-2020. Ny nationell budget röstades igenom den 20 december, som
gör att framtida satsning för att bryta segregationen är osäker. Uddevalla
kommun har efter ansökan av arbetsmarknadsavdelningen, blivit beviljade
1,2 mkr av DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete). Medlen
kommer att användas under perioden 1 april 2018 - 21 december 2019.
Statsbidraget ska användas för att utveckla samarbetet med företag i s.k.
Jobbspår.
Stadstrafikforum som är kommunens samrådsorgan med
Västragötalandsregionen om tätortstrafiken i Uddevalla har beslutat att en
kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. Uddevalla är nu det enda av
regionens sk pendlingsnav som saknar sådan plan. Arbetet påbörjades strax
före sommaren och ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter och
peka ut konkreta åtgärder som stärker kollektivtrafikens position. Planen kan
ge underlag för framtida ansökan om stadsmiljöavtalet. Kommuner kan få
statsbidrag för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av
befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.
Under hösten sökte kommunen och beviljades statsbidrag med 5,3 mkr.
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Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med
hjälp av externa medel. Utan dessa hade Uddevalla kommun inte haft
tillnärmelsevis så stor offentlig kulturverksamhet, till exempel.
Under 2018 har bland annat bidrag via socialstyrelsen för lovstödsaktiviteter
sökts och mottagits, liksom Statens kulturråds bidrag till Stärkta bibliotek och
inköpsstöd (det senare tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen),
samt från samma finansiär till kulturskoleverksamheten. Förvaltningen har
mottagit statsbidrag för ökad simkunnighet. Därutöver har regionalt bidrag
sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram, danslyft mm.
Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, gjort insatser kring
Gröna jobb och Friluftsliv.
Under 2018 har drygt 6 miljoner kronor rekvirerats för kultur och fritids del i
form av externa bidrag.
De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en
stor utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad
budgetstorlek, när de externa medlen fasas ut.
Socialnämnden
Socialnämnden har ansökt om och erhållit stimulansmedel för välfärdsteknik
samt habiliteringsersättning under 2018. Medel är även sökt ur regionens
investeringsfond för att inom familjecentralens verksamhet arbete med
förebyggande hembesök (i samverkan mellan region och socialtjänst). Besked
om medel beviljas har ännu ej lämnats.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2018-2020 att under 2018 att söka och använda de riktade statsbidragen som
finns tillgängliga. Förvaltningen har en väl utvecklad organisation för att söka
och rekvirera statsbidrag och är en integrerad del i arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån
flerårsplan 2018–2020 att söka och använda de riktade statsbidragen som
finns tillgängliga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året sökt medel från riktade
statsbidrag. Bland annat finansieras en och en halv tjänst som klimat- och
energirådgivare och en halv tjänst som energicoach mot små och medelstora
företag med bidrag från energimyndigheten. Varje år söker måltidsservice
Skolmjölksbidrag från jordbruksverket vilket möjliggör servering av mjölk i
skolorna. Kommunen har sökt och erhållit LOVA-medel (lokala
vattenvårdsåtgärder) för att slutföra Uddevallas VA-plan, samt LONA-medel
(lokala naturvårdsåtgärder) för anläggandet av vandringsled vid
snäckskalsbankarna. Förvaltningen arbetar också med en ansökan till
Boverket för projekt kring grönare städer. Förvaltningen har också fått bidrag
för strandstädning. Under året har förvaltningen beviljats medel för följande
trafikåtgärder; busshållplatser vid Nordanvindsvägen, Skogslyckan centrum,
Ramnerödsskolan och Uddevalla sjukhus södergående riktning samt gångoch cykelvägspassage vid Bastionsgatan och Västanvindsvägen. Åtgärderna
är färdigställda. Under perioden har en ansökan om statligt bidrag för
efterbehandling av förorenade områden skickats till Länsstyrelsen. Beslut om
vilka kommuner som erhåller bidrag har ännu inte fattats. Förvaltningen har
även sökt men inte beviljats medel för digitalisering av detaljplaner.
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Kommunfullmäktige styrdokument

Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen ska utifrån
Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för
att involvera flickors och pojkars
perspektiv i utvecklingsprocesserna

Genom arbetsmarknadsavdelningen uppsökande verksamhet Link involveras
ungdomarna till att påverka sin framtid och vardag, det finns även en
facebooksida som idag har flera hundra följare, Jobbcaféer och uppsökande
verksamhet där många ungdomar kan prata om sina önskemål och behov.
Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och
medborgardialog i organisationen. Användandet av befintlig statistik är en
självklar del i att ta fram underlag för politiken.
Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet
Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de
globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny
översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är
nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla
ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14
mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och allmänhet var
inbjudna. Eleverna går i årskurs 8 på Norgårdenskolan, Sommarhemsskolan,
Västerskolan samt årskurs 7-9 Norgårdenskolans grundsärskola. Förslagen
har presenterats i hållbarhetsberedningen och utgör ett underlagsmaterial till
den kommuntäckande översiktsplanen. Vidare har det inom ramen för de
genomförda medborgardialogerna under våren gjorts riktade dialoger med "Girl
Equal" och en dialog på en fritidsgård i kommunen.

2.9

Uppföljning av mått i kommunfullmäktiges styrkort

Mått

Resultat
kvinna

Föräldrars nöjdhet med förskolan

Resultat man

Resultat totalt

Målsättning

Måttet har inte kunnat mätas 2018

Kommentar
Ingen brukarundersökning har genomförts under året. Däremot har en alternativ undersökning genomförts som kan ge
en fingervisning om läget. Den visar att vårdnadshavarna är nöjda med sina barns förskola/pedagogisk omsorg men
den visar också på utvecklingsområden kommunikation och bemötande.
Andel behöriga till något nationellt program
på gymnasiet

85,4

78,9

82,1

100

Kommentar Fram till läsåret 2014/15 var det små förändringar i elevsammansättningen från år till år i riket i stort.
Läsåret 2015/16 var det avsevärt många fler elever som kom till Sverige nära inpå att slutbetygen sattes för eleverna
som avslutade årskurs 9 vilket förklarar den dip i elevernas resultat som kan noteras i hela landet för läsåren 15/16
och 16/17, men som 17/18 viker uppåt igen.
Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har i riket ökat med nästan två
procentenheter sedan förra läsåret. I Uddevalla kommun har en ökning skett med 0,9 procentenheter. Kommunen
ligger under rikssnittet på 82,7%. I riket är det framför allt andelen behöriga pojkar som ökat medan det i Uddevalla
kommun är andelen behöriga flickor. Pojkarna ligger kvar på samma nivå som föregående år. Exkluderas nyanlända
elever från statistiken kan en negativ trend noteras i Uddevalla kommun de senaste tre åren, där andelen behöriga
har sjunkit med tre procentenheter. Det är pojkarnas resultat som har sjunkit. Utifrån ett modellberäknat värde där
hänsyn tas till socioekonomiska faktorer har Uddevalla ett negativt resultat (-0,5).
Även om resultaten förbättrats något på totalen visar statistiken på fortsatt stora skillnader i resultat mellan skolor men
också i förutsättningarna. Matematik och svenska som andra språk är ämnen där måluppfyllelsen behöver öka för att
överhuvudtaget börja närma sig målnivåer om 100 % behörighet till gymnasieskolan.
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Mått

Resultat
kvinna

Resultat man

Andel elever med gymnasieexamen inom
tre år

Resultat totalt

Målsättning

77

100

Kommentar
På riksnivå har andelen elever andelen elever som får gymnasieexamen inom tre år ökat för femte året i rad. Även
Uddevalla gymnasieskola uppvisar en positiv trend. Inklusive IM har Uddevalla gymnasieskola sjunkit något.
Uddevalla gymnasieskola har dock en hög andel elever från Introduktionsprogrammen med gymnasieexamen inom
tre år jämfört med riket och med en positiv utveckling. Detta tyder på att gymnasieskolans arbete för att öka
genomströmningen på IM har givit resultat.
Det går inte att urskilja någon större skillnad i resultat mellan högskoleförberedande- och yrkesprogram. Uddevalla
ligger över rikssnitt vad gäller yrkesprogrammen och något under inom de studieförberedande. Det är ingen större
skillnad i resultat mellan könen på totalen. Dock är det en större andel pojkar än flickor som tar examen inom
yrkesprogrammen och tvärtom inom de studieförberedande programmen. Utifrån ett modellberäknat värde där hänsyn
tas till socioekonomiska faktorer visar senaste statistik (2017) ett positivt resultat (+1,1).
Gymnasieskolans analys av den minskning som skett sedan föregående år på totalen (inkl. IM) visar att förklaringen
ligger i att skolan låtit elever arbeta med förlängd studietid enligt skollagen, elever kan ha gjort ett omval eller gått via
introduktionsprogrammen för grundskolebehörighet. Framgångsfaktorer som gymnasieskolan identifierat i sin analys
är:
-Organisation och struktur som möjliggör kollegialt lärande och samarbete mellan lärare. Ett exempel från El- och
energiprogrammet ges där yrkeslärarna sitter tillsammans i samma arbetsrum och har ett nära samarbete med lärarna
som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen.
-Ett medvetet arbete kring samarbete och samsyn kring eleven. Elevhälsoteamet och lärarlagen arbetar systematiskt
för att stötta och hjälpa eleverna under sin gymnasieutbildning. Det finns en tydlighet kring hur möten och samarbeten
är organiserade för lärare och elevhälsoteam.
-Tydlig struktur och organisation kring uppföljning av elevers studieresultat samt rutiner och en organisation för hur vi
arbetar med anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd.
-Särskilda satsningar utifrån resultat. Exempel ges från Fordon- och transportprogrammet där insats gjorts utifrån
tidigare resultat inom kursen Matematik 1a. Alla elever klarar nu kursen vilket är mycket ovanligt på yrkesprogram
generellt. Insatsen består bland annat av att 25 timmar yrkesmatematik genomförs på våren i åk 1 av yrkeslärarna och
sedan läser eleverna 100 timmar i åk 2 i ordinarie matematikkurs.
Stora avvikelser i resultat på Estetiska programmet har noterats under en längre period. En djupare analys över
elevers studieresultat inom respektive ämne skall genomföras för att ge rektor och lärare underlag för åtgärder.
I det fortsatta övergripande arbetet inom Uddevalla gymnasieskola kommer fokus vara på kollegialt lärande inom
rektorsgruppen och sprida organisation och processer som leder till att elevers studieresultat förbättras. Aktiviteter
som tex. skall genomföras är:
-fortsatt identifiera framgångsfaktorer inom yrkesprogram och högskoleförberedande program
-uppföljning av kursutvärderingar
-fortsatt stärka och utveckla lärarens användande av lärplattform, Vklass
-arbeta för att stärka elevens studieteknik och motivation i lärprocessen inom fler program
-tillgodose fler lärstilar hos eleverna med stöd av lärplattformen, fler lärtillfällen.
Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå

48

30

38

39

Kommentar
Uddevalla kommun har en för delregionen ganska stabil siffra vad gäller utbildningsnivån, även vad gäller
utlandsfödda, där utbildningsnivån är så hög som 34%, där kvinnor innehar 37% och männen 32%. Vad gäller
kommunens invånare i sin helhet är årets siffra 38%. Värt att notera är att kvinnornas nivå är hela 48%, medans
männen uppnår 30%.
Ur ett jämställdhetsperspektiv kan detta bli en utmaning. Dock tappar Uddevalla i förhållande till orter med närhet till,
eller där högskola återfinns.
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Mått

Resultat
kvinna

Resultat man

Resultat totalt

Målsättning

Ett aktivt arbete fortsätter i form av tydliga strategier kring de faktorer som tydligast påverkar måttet. Dessa är
- attraktion att bo och leva i kommunen
- infrastruktur och pendlingsförutsättningar, främst Göteborg
- etableringar av företag med kvalificerade yrken- satsande på samverkan med kunskapsintensiva verksamheter
- utökade avtal med högskolor och forskningsverksamhet
- tillgång till eftergymnasial utbildning
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

78,2

80,8

79,5

77,6

Kommentar
Enligt Konjunkturinstitutet så kulminerade högkonjunkturen under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en
avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om
sysselsättningen ökar långsammare framöver.
Skillnaden i förvärvsintensitet mellan kvinnor och män, har detta år ökat sex tiondelar, till 2,6 %. Bedömningen är att
förvärvsintensiteten är fortsatt hög, dock krävs ökade satsningar för att öka antalet förvärvsarbetande, samt bättre
pendlingsmöjligheter till regionens arbetsplatser och arbetsmarknad.
Nya företag per 1000 invånare

5,2

6

Kommentar
Med statistik från Företagsbarometern ligger nyföretagandet/1000 invånare på 5,2. En möjlig orsak är att
befolkningstillväxten i Uddevalla är och varit relativ stor. Många nyanlända, vilka många gånger är i etableringsfas och
ibland något längre från arbetsmarknaden, kan möjligen påverka det statistiska måttet. Tendensen på något minskat
företagande är nationell.
Förbättrat företagsklimat

71

73

Kommentar
Kommunstyrelsen
En viktning av 2018 års data ger en fortsatt svag uppgång på c:a 73. Mätdata för 2018 Brandskydd och
Serveringstillstånd saknas dock (endast index med fler än 7 mätpunkter redovisas). I skattning för 2018 har därför
index från 2017 använts för dessa två myndighetsområden. I jämförelse med andra kommuner ligger Uddevalla i nivå
med, eller strax över, nationellt medel-NKI (nationellt NKI 2017 är 71).
De största bristerna är: missnöjd med informationen på webbplatsen; förståelse för sökandes problemsituation;
bristfällig rådgivning och vägledning samt den upplevda kompetensen hos handläggare.
Bedömningen är att kommunen just nu har ett stabilt företagsklimatsindex utifrån ett nationellt jämförelseläge.
Område

NKI

# värden

viktat

Brandskydd*

77

19

9,6

Bygglov

76

34

16,9

Livsmedelskontroll

79

44

22,7

Markupplåtelse

59

11

4,2

Miljö och hälsoskydd

58

30

11,4

Serveringstillstånd*

86

15

8,4

* data från 2017
** preliminär
skattning

73

**
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Mått

Resultat
kvinna

Resultat man

Resultat totalt

Målsättning

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har arbetat med att uppdatera och förtydliga inspektionsrapporten efter tillsyn. Vidare har enheterna
arbetat med att se över flertalet rutiner för verksamheterna som bidragit till effektivare handläggning och styrning av
verksamhetens mål. En stor satsning har gjorts på kunskapsutveckling inom enheterna och ökad samsyn inom
respektive ansvarsområde. Detta har bidragit till ökad servicegrad.
Prövningsenheten har under 2018 fördelat arbete på att rikta in sig mot företag och skapa en egen linje för deras
ärende och hantering. Vidare har enheten arbetat med att digitalisera hanteringen genom digitala mötesbokningar och
kommunikation mot företagarna. Telefontider har införts med krav på att personal finns tillgängliga under utsatta tider,
vilket har ökat förutsägbarheten för när det går att nå enheten. "Öppet hus" har införts på måndagar, vilket möjliggör
för företagarna att spontant komma in och ställa frågor på Kontaktcenter där personalen håller hus. Under perioden
har handläggningstiderna har minskat i hantering av företagsärendena, och rättssäkerheten har ökat.
Som ett led i att underlätta företagsetableringar har Plan- och exploatering prioriterat framtagande av industrimark
under 2018. Bland annat pågår detaljplanearbete vid Dyrsten och intill Lillesjöområdet. Centrumkoordinatorns roll som
länk mellan företagare och kommun utvecklas hela tiden. Under 2018 pågår flera ombyggnationer i centrum där
centrumkoordinatorn informerar och kommunicerar med företagare och fastighetsägare.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet och
inflytande

93

96

Kommentar Målsättningen 2018 innebär en höjning av resultat från 93 % till 96 %. För att målsättningen skulle ha
nåtts hade krävts en förbättring i minst en av indexets indikatorer, till exempel att kommunen i större utsträckning
arbetar med medborgardialog kopplat till budgetprocessen alternativt öppnar upp nämndssammanträdena. Under
hösten 2018 har en jämförelse gjorts beträffande förekomsten av öppna sammanträden i några med Uddevalla
jämnstora kommuner. Resultatet visar att hälften av de granskade kommunerna inte har några öppna sammanträden,
och några kommuner har någon eller några nämnder som delvis har öppna sammanträden. I det perspektivet har
Uddevalla ett bra resultat eftersom några nämnder har delvis öppna sammanträden.
En sammanställning av de synpunkter (beröm och klagomål) som inkommit till kommunens Kontaktcenter visar att det
under året inkommit 60 synpunkter, och i jämförelse med förra året har andelen beröm ökat. En sammanställning av
resultatet kommer att publiceras på kommunens hemsida. Under året har det inkommit 91 st medborgarförslag, det är
fler än något annat år.
Kommunen har under året genomfört flera medborgardialoger, framför allt inom ramen för arbetet med att ta fram en
ny översiktsplan för kommunen, men även gällande en lekplats har man haft dialog med medborgarna i närområdet
som fick rösta fram det förslag som man helst önskade. Utöver detta har en hel del dialogliknande insatser gjorts, som
syftat till att stärka förtroendet hos medborgarna, främja ett gott dialogklimat och få till stånd bättre beslutsunderlag för
kommunens nämnder. Flera nämnder har olika former av brukarråd som oftast fungerar som ett forum för att möta
brukare för att svara på frågor eller få in synpunkter. En del brukarundersökningar har också genomförts.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel

25

30

Kommentar Andelen ekologiska livsmedel har ökat sedan förra året och ligger på 25% 2018 för hela kommunen, men
under målsättningen på 30%. Under hela året har arbete pågått för att öka andelen ekologiska livsmedel. Fler och fler
produkter byts ut från konventionella till ekologiska.
Måltidservice, som lagar och serverar mat till alla förskolor, skolor och gymnasium samt för boende inom
äldreomsorgen, står för att den största andelen inköp av livsmedel ökar andelen kontinuerligt. Utgångspunkten i
planeringen av menyer är i huvudsak de ekologiska produkterna. Det har bestämts att vissa produkter vid inköp måste
vara ekologiska, exempelvis vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe. Denna lista utökas löpande när nya
ekologiska produkter finns tillgängliga. Måltidsservice arbetar med att synliggöra arbetet med ekologiska livsmedel på
ett bättre sätt gentemot kunder och gäster genom att marknadsföra de ekologiska produkter som verksamheten
använder sig av. Utöver detta arbetas det med en "köp-hjälps"-lista som kontinuerligt uppdateras och används av
medarbetarna vid menyplanering. Vid direktupphandlingar ställs större krav på ekologiska produkter vilket påverkar
måttets resultat positivt.
Inom socialtjänsten verksamheter har andelen ekologiska livsmedel ökat mycket under sista kvartalet, från 16% till
23 %.
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Mått
Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka

Resultat
kvinna

Resultat man

Resultat totalt

Målsättning

Måttet har inte kunnat mätas 2018

Kommentar Västtrafik har under 2018 förändrat sättet att räkna ut kollektivtrafikresandet vilket innebär att det inte går
att göra jämförelser med tidigare år.
Stadstrafikforum som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om tätortstrafiken i Uddevalla har
beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun ska tas fram. Arbetet påbörjades strax före sommaren och
ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter och peka ut konkreta åtgärder som stärker kollektivtrafikens
position.
Det pågår ett arbete med implementera kommunens trafik- och parkeringsstrategi och i samband med det så kommer
det bland annat att genomföras en utredning av logistiken i centrum, vilket bedöms ha en positiv inverkan på resandet
med kollektivtrafiken.
Elevernas skolkort för skolskjuts gäller numera även under loven, vilket gynnar kollektivresandet. För att underlätta för
medarbetarna att resa med kollektivtrafiken har samhällsbyggnadsförvaltningen under året centraliserat hanteringen
av busskort. Kultur och fritidsförvaltningen har i största möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på platser
som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. I processer med styrdokument och samhällsplanering ger förvaltningen
input på behov av lokaltrafik kopplat till olika fritidsaktiviteter.
Socialtjänsten har mycket begränsad möjlighet att påverka invånarnas användning av kollektivtrafiken. De resor som
sker inom förvaltningen sker ofta med kommunens bilar för att effektivt planera tiden hos brukarna och för
medarbetarna. Mycket sällan finns utrymme för medarbetare att nytta stadstrafiken och på så vis öka
kollektivtrafikresandet.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska
öka

0,97

1,12

Kommentar Förutsättningarna för god och jämlik hälsa i Uddevalla kommun mäts i form av ett index med 11
indikatorer som skildrar befolkningens övergripande hälsa. Samtliga nämnder/förvaltningar är kommunövergripande
ansvariga för detta mått. Indikatorer som vägs in är barn och ungas livsvillkor och väg in i vuxenlivet (barnfattigdom,
behöriga till gymnasiet och arbetslöshet bland unga) samt skador bland barn/unga och äldre (anmälda våldsbrott samt
skador i åldersgrupperna 0–14 år, 15–24 år, 65–79 år samt 80+ år).
Uddevalla kommuns befolkning skattar den upplevda hälsan likvärdigt med snittet för riket. Kommunens män upplever
sin hälsa något bättre än kvinnorna. Sjukskrivningsstatistiken (sjuktalet) är högre i kommunen än snittet för riket
samtidigt som ohälsan är nästan dubbelt så hög hos kvinnorna i jämförelse med männen. Barnfattigdomen ligger strax
under snittet för riket men barn med utländsk bakgrund är däremot representerade i större utsträckning. Andelen
behöriga till gymnasiet är precis under snittet för riket där killarna uppnår behörighet i lägre utsträckning. Andelen
öppet arbetslösa unga ligger över snittet för riket där killarna i något större utsträckning är representerade. Det bör
dock uppmärksammas att utrikesfödda killar och tjejer är arbetslösa i betydligt större utsträckning. Uddevalla kommun
har samma andel anmälda våldsbrott som snittet i riket och det vanligaste våldsbrottet är misshandel. Andelen skador
bland barn och unga är högre än snittet för riket där fler killar är representerade. Av de skadorna som leder till
sjukhusinläggning är fallskador och höftfraktur över 65 år vanligast. Skador för personer över 65 år ligger under snittet
men fler kvinnor än män är skadedrabbade. Flera betydelsefulla insatser har skett under året men resultatet av detta
går först att se på lång sikt. Det som drar ner resultat i måttet är främst sjuktalet i stort och arbetslösheten samt skador
bland unga.
Barn- och utbildningsnämnden
Likvärdig kvalitet i alla kommunens förskolor och skolor är en av flera viktiga faktorer som skapar förutsättningar för
god och jämlik hälsa. Ett nytt system för fördelning av strukturbidrag har införts. Modellen har utvidgats med familjer
med försörjningsstöd och barn som bor med ensamstående föräldrar. Det nya systemet har givit en bättre fördelning
utifrån de strukturella skillnader som finns mellan skolenheter och syftar till att ekonomiskt kompensera så att elever
med dessa förutsättningar ges likvärdiga möjligheter att nå målen.
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Resultat totalt
Målsättning
kvinna
Regeringen har från budgetår 2017 infört ett riktat bidrag för jämlik skola. För Uddevallas del har detta inneburit
riktade insatser till de enheter med störst behov för att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Insatserna har
gjorts inom områdena trygghet- och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd, samt språkutvecklande arbetssätt.
Nämnden har deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola i syfte att höja kunskapsresultaten och öka
likvärdigheten inom och mellan skolor. Beslut om ny organisation för Barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre
organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering sker under 2019.
Kommunstyrelsen
Kommunens välfärdsbokslut har beslutats i kommunstyrelsen med social hållbarhet och agenda 2030 som
utgångspunkt.
Skador bland barn och unga, ungdomsarbetslöshet, och behöriga till gymnasiet är de faktorer som tillsammans med
ohälsotalet drar ner Uddevallas resultat i måttet. Det finns skillnader mellan könen där flickor anger lägre
själuppskattad hälsa medan pojkar i lägre utsträckning går ut skolan med godkända betyg. Det finns flera forum som
påverkar indikationerna i måttet, ett av dessa är utvecklingsarbetet Genus och maskulinitetsnormer i skolan. Det är ett
våldsförebyggande och genusförändrande projekt med insatser för barn och unga samt personal som möter unga.
I kommunen har en arbetsgrupp skapats för att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan kring
suicidprevention. Insatser för att få till ett nämndövergripande beslut att satsa på suicidprevention har även skett.
Informationskort kring vart man vänder sig vid risk för suicid har arbetats fram. Det sker flera utbildningsinsatser i
våldsförebyggande arbete vilket tillsammans med prioriteringar på nämnds- och förvaltningsnivå har betydelse för
måluppfyllelse i måttet. Prioriteringar på skador bland barn och unga samt fokus på fullföljda studier har kopplingar till
trygghet, utanförskap, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa bland barn och deras familjer.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden arbetar genomgående med att skapa förutsättningar för jämlik hälsa genom uppsökande
verksamheter, särskilt inom kulturområdet. Likaså erbjuds spontana aktiva mötesplatser för alla att ta del av. Ett
samarbetsprojekt som förvaltningen har deltagit i under året, med syfte att stärka förutsättningarna för god och jämlik
hälsa, är Inget att vänta på. En del av det projektet, Människan bakom uniformen (MBU), samordnas av förvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen deltar i ett antal arbetsgrupper inom översiktsplanearbetet som har ett tydligt fokus mot social
hållbarhet. Förvaltningen har även påbörjat diskussioner kring arbete med stadsplanering utifrån ett
folkhälsoperspektiv och kommunens välfärdsredovisning. Genom ett tätt samarbete med arbetsmarknadsavdelningen
möjliggörs att personer som står utanför arbetsmarknaden erbjuds praktikplatser, framförallt på serviceavdelningen
inom lokalvårds- och måltidsservice. Inom serviceavdelningen har handledare utbildats för att kunna ta emot
praktikanter på bästa sätt. Lokalvården utför sitt arbete på dagtid vilket bidrar till fler vuxna i lokalerna vilket i sin tur
främjar tryggheten på skolorna. Lokalvården planeras och genomförs utifrån att bibehålla kvaliteten i lokalerna och för
att minska eventuell smittspridning. Måltidsservice arbetar för gemensam och likvärdig meny i förskolor, grundskolor,
gymnasium och äldreomsorgen oavsett förutsättning på lokal, geografisk placering och gäst. För att främja hälsan
erbjuds, utöver befintlig fritidsverksamhet, möjligheten till frukost för högstadieelever.
Tillsynsenheten har under året genomfört projektet Drömdusch och drömtoalett, projektet delfinansieras av
Hälsopolitiska rådet. Projektet startades upp under våren och elever på Norgårdenskolan lämnade förslag på sin
drömdusch och drömtoalett. Innan sommaren utsågs ett vinnande förslag och ritning för byggande av toalett togs fram
och genomfördes under hösten. Av kostnadsskäl byggdes endast toaletten. Den nya drömtoaletten invigdes i
december. Invigningen rapporterades i media (Bohusläningen och SVT Väst samt Landet Runt). I samband med
invigningen delades även information om handhygien ut till samtliga 700 elever på skolan samt personal. Resultatet
från tävlingen och elevernas tankar, kommer att sparas för framtida projekt.
Socialnämnden
Socialtjänsten arbetar med att ha ett förbyggande perspektiv i all verksamhet. Målet med socialtjänstens
kvalitetsarbete är bland annat att det i verksamheterna ska finnas nöjda brukare och en god kvalitet i det arbete som
utförs.
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61,4

63,5

61,7

62

Kommentar Utanförskapet räknar samman resultatet på stadsdelsnivå som rör; andel förvärvsarbetande alla, andel
förvärvsarbetande kvinnor (som är lägre än männen), andel som har minst gymnasieutbildning, samt andel som deltar
i valet till kommunen. Utanförskapet har minskat från 61,4 till 61,7 (ju högre desto bättre). Det beror till största delen
på att fler har fått arbete som är boende i Dalaberg. Tureborg är den stadsdel som visar enbart negativa resultat. Det
beror framför allt på den stora mängd av nyanlända som flyttat till stadsdelen. Det tar ett antal år innan man som
nyanländ har hunnit etablera sig i samhället.
Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning samordnar och genomför samtliga arbetsmarknadspolitiska
insatser som kommunen är inblandad i. Hälften av deltagarna som varit aktiva under året (734), är bosatta i något av
kommunens tre utanförskapsområden. Tack vare mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg kan fler personer nås
genom uppsökande verksamhet som tex. Jobbcafé. På mötesplatserna finns även samhällsvägledare vissa tider som
hjälper till att hitta rätt i kommunen. Som ett led i att öka valdeltagandet, så har Politikerträffar och "Demokratisoppa"
anordnats. På dessa träffar har lokala politiker berättat om sitt engagemang för politik, samt samtalat om vikten av att
delta i valen för att kunna påverka i sin vardag. Även verksamheten Samhällsguide Uddevalla har anordnat en
politikerkväll, med syfte att öka valdeltagandet. Samhällsguide Uddevalla tilldelades årets Demokratipris den 6 juni.
Kommunen och arbetsförmedlingen samverkar stort kring flera målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den
aktörsgemensamma samverkan sker numera från ett nystartat Jobbcentrum. Med detta arbetssätt så säkerställs att
rätt insatser matchas till deltagaren samt att utbudet av insatser breddas. Trots att det var rekordmånga nyanlända
som lämnade etableringen under 2018 (efter två år), så redovisas det bästa resultatet någonsin. Drygt 42 % har gått
vidare till arbete eller studier. Resultatet har de sista åren legat på runt 33 %.
Barn och utbildning har fortsatt arbete utifrån framtagen handlingsplan för nyanländas lärande. Genomförande av
miljöpraktik på nationellt program för elever inom IM-språkintroduktion har fortsatt. Yrkesintroduktion har ökat i
omfattning och bidrar till en snabbare genomströmning för IM-elever. Inom flera utbildningar på VUX har eleverna
möjlighet att studera en yrkesutbildning med integrerad svenska där de inte sällan delvis studerar parallellt med
svenska elever. Studiecentret på VUX har blivit ett ställe där elever naturligt integreras eftersom dit kommer alla typer
av elever, med olika bakgrund, studienivå och kurser. Ett nytt system för fördelning av strukturbidrag har införts, som
givit en bättre fördelning utifrån de strukturella skillnader som finns. Detta ökar förutsättningarna för likvärdiga
möjligheter att nå skollagens mål. Regeringen har från budgetår 2017 infört ett riktat bidrag för jämlik skola. För
Uddevallas del har detta inneburit riktade insatser till de skolenheterna med störst behov.
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar bland annat med föreningsstöd, biblioteksverksamhet, giraffstöd och offentliga
arrangemang. Kulturskolan har, med hjälp av medel från Kulturrådet kunnat intensifiera arbetet med kortare, gratis,
kurser i utanförskapsområden. Arbetssättet har varit framgångsrikt med goda resultat, både vad gäller antal deltagare
och könsfördelning bland dem. Under 2018 har deltagandet av personer som bor i områdena Hovhult, Dalaberg och
Tureborg ökat från ca 2 till ca 9 %. Det kan ställas mot andelen "kulturskoledeltagare" boende i Ljungskile på ca 11
procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsavdelningen och Komvux vilket har resulterat i
arbetstillfällen, både i vikariat- och tillsvidaretjänster. Samarbetet har intensifierats under hösten inom framförallt
serviceavdelningens verksamheter. Handledare utbildas både inom lokalvård- och måltidsverksamhet för att på bästa
sätt effektivisera arbetet. Två projekt har startat upp som ska öka integrationen i kommunen, dels Europan, som är en
arkitekttävling som skall titta på utvecklandet av bostadsområdena Dalaberg och Hovhult och dels ett hälsoprojekt på
lokalvårdsservice. Pågående projekt med upprustning av Kungsgatan och Kungstorget samt nya mötesplatser vid
Hasselbacken skapar möjlighet för alla att träffas i det offentliga rummet på lika villkor. Planering pågår med att skapa
en återbruksparken som syftar till att skapa enkla arbeten och främja sociala företag.
Socialtjänsten har haft fokus på att ge en bra integration och mottagande för flyktingar och deras anhöriga. Det är
viktigt ur ett långsiktigt perspektiv eftersom det kan medföra att deras genomsnittliga tid med stöd från socialtjänsten
inte utökas och att utanförskapet minskas. En annan faktor som har bäring på måttet är arbetet för att minska
långvarigt beroende av försörjningsstöd.
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Måttet har inte kunnat mätas 2018

Kommentar Segregationsindex är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika befolkningskategorier.
Beräkningen görs här för de utrikes födda. För att skapa indexet delas kommunen upp i mindre geografiska områden,
i detta fall används SAMS-koderna. Med hjälp av information om fördelningen av inrikes födda och utrikes födda
beräknas avvikelsen, område för område i förhållande till kommunens genomsnitt.
Nämnderna har fortsatt att arbeta för att minska boendesegregationen:
Kommunledningskontoret jobbar aktivt med dialog kring olika bosociala frågor. Det är viktigt att människor känner en
känsla av sammanhang (KASAM), känner sig trygga och stolta över sin stad och bostadsområde. För att stärka dessa
delar anordnas samtal och information som rör boendet. Samtal om boendet ingår i de mottagningssamtal som
genomförs med nyanlända. Genom det nya projektet "Kartläggning av den svarta bostadsmarknaden", kommer
kommunen att kunna påverka kring problematiken kring olovlig andrahandsuthyrning.
Barn och utbildning genomför riktade insatser för att skapa en jämlik skola och styr resurserna mot de skolorna med
störst behov. Likvärdig kvalitet i alla kommunens förskolor och skolor är en av flera viktiga faktorer som påverkar
människors val av var i kommunen man bosätter sig.
Kultur och fritid bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden
kan mötas och trivas. Olika befolkningsgrupper får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad.
Under året har närbiblioteket på Dalaberg arbetat med att skapa ett mer inbjudande och attraktivt biblioteksrum. Kultur
och fritid ser utmaningar i arbetet med minskad boendesegregation utifrån den begränsade möjligheten för personer
från olika stadsdelar att med kollektiva färdmedel kunna ta del av verksamhet i olika anläggningar i kommunen.
Samhällsbyggnad bidrar långsiktigt till att kunna minska boendesegregationen, framförallt inom planeringsarbetet där
planläggning med blandad bebyggelse är en viktig faktor. Ytterligare insatser inom samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde som främjar en minskad segregation är exempelvis gestaltning av allmänna platser samt gång- och
cykelvägar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har intentionen att utveckla områdena Hovhult och Dalaberg, genom att
delta i en europeisk arkitekttävling, Europan.
Socialtjänsten har en begränsad möjlighet att påverka de konkreta faktorerna som påverkar bosättningsmönstren.
Den befintliga bostadsmarknaden har under året varit svår och bostadsbristen har varit kännbar, särskilt för utsatta
människor. De kort- och långsiktiga behoven av bostäder följs genom regelbunden översyn av förvaltningens
boendeplaner.
Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och
serviceboenden

66

94

Kommentar
Syftet med måttet för 2018 är att ge en samlad bild av olika kvalitetsaspekter inom grupp- och serviceboenden inom
LSS. De ingående kvalitetsindikatorerna i måttet är:
- Boendeplatser där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka
- Boendeplatser där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00 minst
en gång i månaden
- Boendeplatser där den boende har möjlighet att planeramatsedel, handla livsmedel och laga den själv
- Boendeplatser där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktivitet i veckan som hen önskar
- Boendeplatser där den boende har möjlighet till internet-uppkoppling i det egna rummet/lägenheten
- Boendeplatser där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till
- Boendeplatser där den boende kan bestämma över vilken mat(huvudmålet) som serveras
- Boendeplatser där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00
- Boendeplatser där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna
- Enheter där det är möjligt att bli sambo
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De aspekter som har förbättrats är möjligheten till att äta huvudmålet tillsammans och aspekten hot och våld. Den
sistnämnda förklaras av att verksamheten arbetat med området och fokuserat på lågaffektivt bemötande bland annat
genom kompetensutveckling till personalen. Totalt har kvalitetsaspekterna generellt minskat något. De främsta
förklaringarna till försämringarna är annan bedömning och tolkning av frågorna och i vissa fall förändrade
verksamhetsförhållanden. De aspekter som har försämrats är möjligheten att vara ute på aktiviteter som kräver
personalstöd efter kl 21 en gång per månad, möjligheten till internetuppkoppling, möjligheten till individuellt anpassade
aktiviteter samt egna brevlådor.
Brukarnas nöjdhet med särskilt boende

77

90

81

82

Kommentar
Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades i slutet av
oktober. Brukarnöjdheten ligger kvar på ungefär samma nivå men målsättningen har höjts för 2018. Därav att
resultatet för 2018 har försämrats något jämfört med 2017 och når inte upp till målsättningen. Årets resultat redovisar
relativt stora skillnader i nöjdhet mellan kvinnor och män. Männens nöjdhet har ökat noterbart. Det är annars relativt
små förändringar mellan åren 2015 och 2018 och svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna.
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör grund i
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2019. Huvuddelen av
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2018.
Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten

90

92

91

93

Kommentar
Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades i slutet av
oktober. Brukarnöjdheten ligger kvar på ungefär samma nivå men målsättningen har höjts för 2018. Därav att
resultatet för 2018 har försämrats något jämfört med 2017 och når inte upp till målsättningen. Det är relativt små
förändringar mellan åren 2015 och 2018 och svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna.
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör grund i
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2019. Huvuddelen av
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2018.
Andel hushåll med försörjningsstöd som
uppburit bistånd i mer än 3 år

24

26

Kommentar
Socialtjänstens sektion för försörjningsstöd arbetar kontinuerligt med att motivera till insatser för att öka människors
möjligheter till egen försörjning. I gruppen som långvarigt uppbär försörjningsstöd återfinns personer som står mycket
långt från arbetsmarknaden. Denna grupp kan vara i behov av långvariga insatser för att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Andelen hushåll i enligt måttets definition har ökat under 2018 till 24 %. Under 2017 var andelen 18 % men året
dessförinnan 24 %. Orsaken till minskningen 2017 berodde främst på den goda arbetsmarknaden och att fler hushåll
än tidigare erhöll försörjningsstöd en kortare period än tidigare (främst ungdomar), där olika stödformer från staten
gjorde att de blev självförsörjande. Det är svårt att förklara ökningen under 2018 men andelen ligger fortfarande under
målsättningen och en rimlig förklaring är den förändrade situationen på arbetsmarknaden.
Andel ofrivilliga deltidstjänster

Måttet har inte kunnat mätas 2018

Kommentar
Kommunstyrelsen
Mätmetoden för 2018 har förändrats i syfte om högre svarsfrekvens. Chefen har fått i uppdrag att ta upp frågan om
ofrivillig deltid med den anställde vid t.ex. medarbetarsamtalet, de deltidsanställdas svar skulle därefter skickas in till
personalavdelningen för sammanställning och analys. På grund av för få inskickade svar till personalavdelningen har
det inte gått att fastställa något resultat.
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Definitionen av ofrivillig deltid är: Att vara tillsvidareanställd på deltid, önskar en sysselsättningsgrad på 100% samt
vara beredd att arbeta del av sin arbetstid på en annan arbetsplats inom kommunen.
Totalt har det skickats ut till 219 chefer och det är 99 chefer som skickat in svar, det ger en svarsfrekvens på 45%.
Dessa svar omfattar då 397 deltidsanställda medarbetare som blev tillfrågade. Av dessa 397 medarbetare vill 66
(17%) deltidsanställda ha en förändring av sin anställning i tid och arbetsplats, det är dock inte alla som vill gå upp till
100%. Detta ger ett slutsvar på 17% av de som svarat men då ska man tänka på att socialförvaltningen endast skickat
in svar från 24% av deras chefer. Av dessa 66 medarbetare är 61 kvinnor (92%) och 5 män (8%). 200 medarbetare av
de 397 som tillfrågades vill inte ha någon förändring och 131 vill ha en förändring men vill inte byta arbetsplats.
Redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, utifrån de 99 chefer som skickat in svaren:
från socialtjänsten har 23 chefer svarat av 95, det ger en svarsfrekvens på 24%
från barn och utbildningsförvaltningen har 45 chefer svarat av 70, det ger en svarsfrekvens på 64%
från samhällsbyggnadsförvaltningen har 22 chefer svarat av 31, det ger en svarsfrekvens på 71%
från kultur- och fritidsförvaltningen har 7 chefer svarat av 13, det ger en svarsfrekvens på 54%
från kommunledningskontoret har 2 chefer svarat av 10, det ger en svarsfrekvens på 20%
Kultur- och fritidsnämnden
Den interna medarbetarenkätundersökningen (ej den centrala som personalavdelningen ansvara för) som gjordes i
januari 2018 visar på att av de deltidsarbetande är det ett litet antal medarbetare som önskar en ökning av sin
sysselsättningsgrad. Cheferna har medarbetarsamtal i slutet av året och har dialog om sysselsättningsgrad och
arbetsinnehåll. Förvaltningen har få ofrivilliga deltidsarbetande.
Samhällsbyggnadsnämnden
På Samhällsbyggnadsförvaltningen återfinns deltidsanställda framförallt inom serviceavdelningens verksamhet och
ca 90 % av de som arbetar deltid är kvinnor och i stort sett samtliga återfinns inom måltids- och
lokalvårdsverksamheten. Vid mätningen av andelen ofrivilligt deltidsanställda har 71 % av cheferna svarat vilket utgör
underlaget för sammanställningen av antalet ofrivilligt deltidsanställda. Av de 35 personer som enligt svaren som
arbetar deltid uppger 21 personer att de vill arbeta 100 %, av dessa är 6 personer beredda på att arbeta del av
arbetstid på annan plats inom kommunen - det vill säga enligt definitionen ofrivilligt deltidsanställda.
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska antalet deltidsanställda med prioritet på de som enligt definitionen är
ofrivilligt deltidsanställda. Representanter från serviceavdelningen deltar i den kommunövergripande satsningen
"Heltidsresan". Det pågår också arbete med att öka andelen kombinationstjänster över gränserna. Måltids- och
lokalvårsservice har nu tre personer med kombinationstjänst, vilket är en ökning med 200 % jämfört med 2017.
Socialnämnden
Under 2018 så var det i genomsnitt 70 tillsvidareanställda medarbetare som arbetade med ökad sysselsättningsgrad.
Några slutade och några började under året. Dessa 70 medarbetares bokningar/möjligheter att arbeta mer än sin
anställning i grunden, motsvarade i tid ca 13,5 årsarbetare heltid. Efter 2018-11-01 stoppades intaget av medarbetare
gällande ”ökad sysselsättningsgrad". Istället arbetar förvaltningen för att bereda väg för ”Heltidsresan”. Deltider (som
inte vill arbeta ”ökad sysselsättningsgrad”) har möjlighet att i Medvind ”lägga in” vilka dagar de önskar arbeta tid
utöver sin anställning.
Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas
genomsnittliga lönesumma ska öka i
förhållande till männens

95

95

Kommentar
Mätningen är gjord i systemet SYSARB i samband med att den årliga lönekartläggningen genomfördes. I
lönekartläggningen har man vid en jämförelse med hälften av landets kommuner konstaterat att inga osakliga
löneskillnader förekommer. Marknadskrafterna kan dock ha haft påverkan på enstaka mansdominerade tjänster om
man ser på kommunen som helhet.
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Totalt har kommunens kvinnor 94,6 % av männens lön. Kommunen har en dominans av anställda kvinnor på 79,9 %,
medelålder på kommunanställda är 46 år och analysen visar också att medelanställningstiden är 6 år. Analysen visar
vidare att i 37,5 % tjänar männen mer än kvinnorna och i 33,7 % tjänar kvinnorna mer än männen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bland annat höjt lönerna inom de traditionella kvinnodominerade verksamheterna
för att kunna likställa dem med medarbetare med liknande ansvar inom förvaltningen. 2017 uppgick kvinnors löner till
86 % av männens. Efter lönerevisionen 2018 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat med 1 % och
kvinnor tjänar (uppräknat till heltid) 87 % av männens lön. Då kvinnor i större utsträckning återfinns i verksamheter där
deltid är en vanligt förekommande anställningsform är kvinnornas faktiska inkomst lägre än vad som synliggörs när
löneskillnader mellan könen granskas, vilket framgår av den faktiska lönesumman. Kvinnors faktiska lön (2017)
uppgår till 81 % av männens faktiska lön, motsvarande siffra efter lönerevisionen 2018 är 84 %.
Under 2018 genomförde förvaltningen en förvaltningsövergripande jämställdhetsanalys som fastställdes i nämnden i
augusti som en del av planeringsunderlaget för perioden 2019-2021. I analysen har särskilt fokus riktats mot
arbetsgivarperspektivet där bland annat löneläget har studerats. Utifrån resultatet i jämställdhetsanalysen har fortsatta
och fördjupade analyser av löneskillnader gjorts för att inför nästa lönerevision fortsätta arbetet med att komma till
rätta med osakliga löneskillnader.
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto
i % av skatter

98,8

97,4

Kommentar
De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt
egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens investeringar lägre än
planerat och resultatet högre. Den lägre investeringsnivån och det bättre resultatet minskar behovet av upplåning.
Nettoeffekten totalt blir positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är nära 99 % och investeringarna finansieras inte
i enlighet med målet. Sammantaget ger detta att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.
Soliditeten ska öka

66,6

63,5

Kommentar
De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt
egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens investeringar lägre än
planerat och resultatet högre. Den lägre investeringsnivån och det bättre resultatet minskar behovet av upplåning.
Nettoeffekten totalt blir positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är nära 99 % och investeringarna finansieras inte
i enlighet med målet. Sammantaget ger detta att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.
Investeringsnivå i % av skatteintäkter

10,3

8

Kommentar
De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt
egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens investeringar lägre än
planerat och resultatet högre. Den lägre investeringsnivån och det bättre resultatet minskar behovet av upplåning.
Nettoeffekten totalt blir positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är nära 99 % och investeringarna finansieras inte
i enlighet med målet. Sammantaget ger detta att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.
Egenfinansiering av investeringar (%)

46,7

75

Kommentar De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning),
investeringsnivå samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. För 2018 är kommunens
investeringar lägre än planerat och resultatet högre. Den lägre investeringsnivån och det bättre resultatet minskar
behovet av upplåning. Nettoeffekten totalt blir positiv för soliditeten. Nettokostnadsandelen är nära 99 % och
investeringarna finansieras inte i enlighet med målet. Sammantaget ger detta att endast ett av fyra finansiella mål
uppnås.
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2.10 Uppföljning av kommunfullmäktige avslutade uppdrag
2.10.1.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag

Kommentar 2018

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 och
2018-2020 fått i uppdrag att under
2017 och 2018 använda 5 mkr till
vuxenutbildning för ytterligare
satsningar på de utbildningar som
gör att personer kommer snabbare
ut i sysselsättning.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 20172019 och 2018-2020 att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till
vuxenutbildning för ytterligare satsningar på de utbildningar som gör att
personer kommer snabbare ut i sysselsättning.
Det ökade anslaget användes 2017 till utökning av antal grupper inom
grundläggande utbildning svenska som andra språk, engelska och matematik
Allt eftersom fler elever avslutar sina studier på Sfi ökar behovet av
undervisning på grundläggande nivå. En satsning på yrkesutbildningar har
också gjorts, både med och utan integrerad svenska. Det har möjliggjort för
elever att studera en yrkesutbildning samtidigt som de får extra stöd i svenska.
De extra pengarna har också möjliggjort start av t.ex. elev- och
lärarassistentutbildning.
Det ökade anslaget från kommunfullmäktige med 5 mkr har under 2018 i
huvudsak används till utökning av antal grupper inom grundläggande
utbildning i svenska samt till yrkesutbildningar med integrerad svenska.
Ytterligare en speciallärare är anställd på Studiecentrum vars verksamhet
servar samtliga elever på vuxenutbildningen. Arbetet med att effektuera kraven
inom "Utbildningsplikten" pågår.

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2018 använda
6 mkr för att bibehålla nuvarande
lärartäthet vid kommande
effektiviseringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 20182020, att under 2018 använda 6 mkr för att bibehålla nuvarande lärartäthet vid
kommande effektiviseringar.
6 mnkr är använda för att bibehålla lärartäthet vid ett effektiviseringskrav på 8
mnkr. Återstående 2 mnkr är fördelade i budgeten. Utvecklingsprojekt i
samarbete med SKL, Skolverket och Chalmers/Me Analytics pågår för att
förbereda för återstående effektiviseringskrav, samt ett projekt för att
effektivisera förvaltningens administrativa processer. Projekten följs löpande
upp inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i flerårsplan
2019-2021 om fortsatt arbete med höjda kunskapsresultat.
Den generella utökning som grundskolan fått för att höja kunskapsresultaten
har använts i första hand till personella förstärkningar. Socialpedagoger på
samtliga högstadieskolor, specialpedagoger och speciallärare är några
exempel. Med anledning av lärarbristen är det främst inom övriga
yrkeskategorier som satsningar gjorts. Inom grundsärskola har ledning och
styrning samt kompetensutvecklingsinsatser prioriterats.

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2018 använda
5 mkr till vuxenutbildningen för att
ge möjlighet att bibehålla nuvarande
verksamhet då statsbidrag minskar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 20182020 att under 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet
att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar.
Under 2018 har de fem miljonerna till största del satsats på en utökning av
yrkesvux i syfte att erbjuda fler utbildningar och utökat stöd på flera av dem.
Målet är att bidra till att fler personer kommer snabbare ut i sysselsättning. Det
arbetas också med att försöka sänka de språkliga förkunskapskraven (därav
utökat stöd i själva utbildningen) för att fler ska kunna börja en yrkesutbildning
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Uppdrag

Kommentar 2018
ännu tidigare. Det har utökats med språkstöd på utbildningarna
rengöringsservice, vård och omsorg, kock, bygg och fordonsmekaniker. Under
våren 2018 har två helt nya utbildningar startat: yrkesförare godstransport och
förberedelse inför brandmansyrket i form av ett yrkesspår inför SFI. Inför
hösten planeras en gymnasiekurs i samverkan med Räddningstjänsten. I höst
planeras också en CNC-utbildning med integrerad svenska (finns utan
språkstöd idag) och VVS-montör med integrerad svenska. Dessutom planeras
utökning vad gäller stöd på Matematik grundläggande samt speciallärare till
Studiecentrum.
Sammanfattningsvis har det utökade kommunala bidraget har i huvudsak
används för att erbjuda yrkesutbildningar med integrerad svenska samt att
starta fler grupper i svenska som andra språk på grundläggande nivå, vilket är
en rättighet till vilka kurser inget statligt bidrag utgår. Vidare har ett antal
yrkesspråksinriktningar startats.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2016-2018 fått i
uppdrag att under 2016 använda
5 mkr i kommunbidrag som avser
underhållsinsatser på gator och
gångbanor

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2016-2018, att under 2016 använda 5mkr i kommunbidrag som avser
underhållsinsatser på gator och gångbanor.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2016-2018, 20172019 och 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2016 - 2018 planera för
och genomföra
översvämningsstrategin.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2016–2018, 2017–2019 och 2018–2020 att under 2016–2018 planera för och
genomföra översvämningsstrategin

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att koppla centrums
utveckling till områdesplanen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2018–2020 att koppla centrums utveckling till områdesplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med uppdraget genom att använda
medlen inom underhållsbudgeten för bland annat beläggning av primärstråk
(större leder i och avgång- och cykelbanor).

Under perioden har Sweco upphandlats som teknisk konsult. Strategisk
landskapsarkitekt från Sydväst har upphandlats tillsammans med projektet för
Områdesplanen. Den tekniska konsulten är i uppstartsfasen med att göra ett
fördjupat utredningsarbete för att säkerställa genomförbara förstärknings- och
konstruktionslösningar. Sweco kommer också att arbeta fram tidplaner och
beräkna kostnader i projektet samt söka alla tillstånd, miljö- och vattendomar
som arbeten i Bäveån kommer att kräva samt undersöka möjligheterna för
statligt stöd. Förstärknings- och konstruktionslösningar ska samordnas med
framtagandet av ett gestaltningsprogram för kajpromenaden vilket Sydväst ska
jobba fram.

Arbete pågår med att ta fram beslutsunderlag för centrums fortsatta utveckling.
Detta görs bland annat med hänsyn till arbetet utifrån områdesplan för Bäveån.
Viktiga delar är att förstärka stråk som kopplar ihop centrum och områdesplan
för Bäveån, exempelvis strandpromenaden och andra gång- och cykelvägar.
Centrumkoordinatorn och projektledarna för Kungsgatan, Kungstorget,
översvämningsskyddet samt Områdesplan för Bäveån träffas löpande.
Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag om nytt bibliotek i
Ljungskile.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-29 att godkänna Kultur- och
fritidsnämnden slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020, om
nytt bibliotek i Ljungskile.
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Processen med flytt av Ljungskile bibliotek är avklarad i och med invigningen i
bibliotekets nya lokaler den 17 februari 2018. Genom den nya, för bibliotek
anpassade lokalen, har verksamheten utformat ett ”Meröppetsystem” som
ytterligare ökar tillgängligheten till biblioteket, även utanför öppettider med
bemanning. Bibliotekets nya placering och ändrade öppettider har medfört ett
ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som tidigare inte
varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer.

Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2016-2018 fått i uppdrag
att under 2016 skapa sysselsättning
för ungdomar

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2016-2018, att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar. Utifrån
uppdraget har samhällsbyggnad skapat sysselsättning inom måltidsservice,
lokalvård, tryckeri och för att inventera tillgängligheten till
tillgänglighetsdatabasen. Totalt har sju platser för sysselsättning för ungdomar
skapats i förvaltningen inom ramen för uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 20162018, att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar. Barn- och
utbildningsnämnden har ett fortgående samarbete med AMA för att bidra till att
ungdomar får sysselsättning och referenser. "Utbildningskontrakt" har skapats
inom ramen för DUA som vänder sig till arbetslösa ungdomar. På uppdrag av
AMA genomfördes under 2016 kompetensutveckling för ungdomar som
kombineras med praktik. Vuxenutbildningen fortsätter arbeta med
kommunfullmäktiges uppdrag att under 2017 och 2018 satsa på utbildningar
som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag
att under 2017 fortsätta utveckla
och eventuellt utöka
aktivitetscentrum för äldre (+0,3
mkr).

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 att godkänna Socialnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2017-2019 att under 2017
fortsätta utveckla och eventuellt utöka aktivitetscentrum för äldre (+0,3 mkr)

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag
att under 2017 samverka med andra
aktörer för att skapa ett härbärge

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 att godkänna Socialnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2017-2019 att under 2017 att
samverka med andra aktörer för att skapa ett härbärge.

Ett av socialnämnden egna uppdrag rör boendeplan och aktivitetscentra.
Socialnämndens boendeplan togs fram under hösten och beslutades av
socialnämnden i november. I boendeplanen finns en del som kartlägger var det
kan vara lämpligt att starta aktivitetscenter. En utgångspunkt är att få en
spridning på aktivitetscentra i de olika delarna av kommunen. Ryttarens café
och aktivitetscenter har vidareutvecklat verksamheten under året bl.a. genom
ett aktivitetsråd med representanter från föreningar samt studiebesök till
Falkenberg. Ryttaren har under året haft ett fortsatt stort antal besökare och
högt nyttjande av uthyrningslokalerna. Boendeplan och aktivitetscentra är
antagen av socialnämnden.

Verksamheten vid Noras hus har startat enligt den planering som gjorts inom
ramen för IOP-avtalet med Uddevalla Pastorat.
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Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2018 utöka
bemanningen för
fritidsverksamheten på Tureborgs
mötesplats.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna Kultur- och
fritidsnämnden slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020, om
att utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 rymma
ökade kapitalkostnader inom
befintlig ram för att trafiksäkra och
tillgänglighetsanpassa gång- och
cykelmiljöer, infrastruktur i
framförallt stadskärnan samt
följdinvesteringar i gator och vägar
på grund av nyinvesteringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2017-2019, att under 2017 rymma ökade kapitalkostnader inom befintlig ram
för att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa gång- och cykelmiljöer,
infrastruktur i framförallt stadskärnan samt följdinvesteringar i gator och vägar
på grund av nyinvesteringar.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
ska inom tilldelat kommunbidrag
genomföra inskanning av
bygglovhandlingar i syfte att
åstadkomma effektivare
verksamhet, rättssäker
handläggning och ökad
tillgänglighet för medborgare m. fl.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget, som sedan
tidigare tilldelats miljö-och stadsbyggnadsnämnden, att inom tilldelat
kommunbidrag genomföra inskanning av bygglovshanslingar i syfte att
åstadkomma effektivare verksamhet, rättssäker handläggning och ökad
tillgänglighet för medborgare med flera

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag
att under 2017 återställa
personaltätheten på Skogslyckan så
att den harmoniserar med den
personaltäthet som kommunen har
på övriga särskilda boenden

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 att godkänna Socialnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2017-2019 att under 2017
återställa personaltätheten på Skogslyckan så att den harmoniserar med den
personaltäthet som kommunen har på övriga särskilda boenden.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2018 använda 2 mkr för
att kunna erbjuda arbetskläder till
vård- och omsorgspersonal

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 att godkänna Socialnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att
under 2018 använda 2 mkr för att kunna erbjuda arbetskläder till vård- och
omsorgspersonal.

Ungdomshänget på Tureborg har bemannats med en tjänst som delas mellan
Tureborg och enhet Norr. Fritidsverksamheten på Tureborg kommer under
hösten 2018 att ha öppet två kvällar i veckan och bemannas upp på ett
tryggare och mindre sårbart sätt med ungdomspedagog och fritidsledare.
Lokalfrågan på Tureborg är ännu inte löst och olika förslag till lösning
diskuteras. Innan denna fråga är löst kan verksamheten inte utökas mer.
Uppdraget att utöka bemanningen på Tureborg är fullföljt utifrån rådande
förutsättningar.

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med uppdraget genom att genomföra
åtgärder enligt cykelplan samt genom att projektering av nya cykelvägar pågår
och ny beläggning finns nu på flera cykelvägar. Beställning av fortsatta
projekteringar inför 2018 kommer att ske. Cykelvägsutbyggnader,
hållplatsutbyggnader och trafiksäkrapassager utförs inom projektet "Rätt fart i
staden". Fortsatt arbete med uppdraget sker inom ordinarie verksamhet.

Sedan 2015-01-01 finns inte längre miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Uppdraget är genomförts såtillvida att samtliga inkomna handlingar scannas.
Äldre handlingar har ännu inte scannats in, detta arbete kommer att
genomföras i samband med införande av e-arkiv.

Skogslyckan har fått ökad personaltäthet i enlighet med uppdraget.
Socialtjänsten arbetar också för införandet av en ny vårdbehovsmodell för
kommunens vård- och omsorgsboenden för att verksamheten bättre ska följa
förändringar i brukarnas vårdbehov.
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I syfte att följa socialstyrelsens föreskrifter om hygien och arbetskläder samt för
att förebygga smittspridning har en arbetsgrupp arbetat fram en modell för hur
all personal som har behov ska få fem uppsättningar arbetskläder.
Socialnämnden fattade under 2017 beslut om att genomföra den föreslagna
modellen. Beslutet innebär att förvaltningen tillhandahåller arbetskläder för viss
personal samt vissa studenter och praktikanter inom socialtjänsten i första
hand för att minska smittspridningen. Modellen innebär att arbetskläder ska
finnas i den omfattningen och vara så beskaffade att socialstyrelsens
föreskrifter kan följas fullt ut. Detta inkluderar tvättning av arbetskläder.
Modellen beskriver organisation, logistik, rutiner, rollen och ansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 generera
effektiviseringsvinster i den nya
organisationen på sammantaget
3 mkr vilket ger motsvarande
utrymme för ökade kapitalkostnader
till följd av nya investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2017-2019, att under 2017 generera effektiviseringsvinster i den nya
organisationen sammantaget 3 mkr vilket ger motsvarande utrymme för ökade
kapitalkostnader till följd av nya investeringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat enligt komponentredovisning för
första året 2017. Den nya redovisningen gör att det inledningsvis är svårare att
prognostisera och styra utfallet kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna för
nyinvesteringar ryms inom ram för 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 fortsätta
med ökade underhållsinsatser på
gator och gångbanor.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2017-2019, att under 2017 fortsätta med ökade underhållsinsatser på gator
och cykelvägar. Underhållsinsatserna på gator och cykelvägar har genomförts.
Under året har fyra km gata och tre km gång- och cykelväg belagts med ny
asfalt.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att fortsätta effektivisera
lokalförsörjningsprocessen från
beredning till genomförande.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan
2018–2020 att fortsätta effektivisera lokalförsörjningsprocessen från beredning
till genomförande. Samhällsbyggnad har varit delaktig framtagandet av den
nya investeringsprocessen som antogs i kommunfullmäktige i februari.
Processen lägger stor vikt vid behovsanalys, förstudier och kalkyler inför beslut
om att starta ett projekt. Lokalförsörjningsprocessen är en viktig del i denna
första beslutsprocess. Efter beslut om igångsättning lägger processen vikt vid
projektbeställning, dialog mellan finansieringsansvarig /beställare. och utförare
samt erfarenhetsåterföring vid avslut av investeringsprojektet för ständig
förbättring.
Samhällsbyggnads planeringsavdelning ansvarar för processbeskrivningen för
investeringsprojekt (med tillhörande mallar och checklistor) som är en del av
kommunens reviderade projektmodell (Projektmodell 2.0). En intern E-tjänst för
beställning av projekt är framtagen och det kommer att tas fram en intern Etjänst för beställning av förstudie. Övriga mallar är i nuläget i Word.
Planeringsavdelningen samordnar och följer upp faser för förstudier,
investerings -och exploateringsprojekt samt pågående detaljplaner. Syftet är
att ha god kontroll och översikt över investeringarnas/projektens olika faser för
exempelvis resursplanering och tydligare kommunikation till berörda beställare
och kommunala bolag som blir berörda av projekten.
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Uppdrag

Kommentar 2018

Barn- och utbildningsnämnden ska
utifrån Ungdomsplan 2015-2017
stärka barns och elevers inflytande
och delaktighet.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån Ungdomsplan
2015-2017 att stärka barns och elevers inflytande och delaktighet.
Barn- och utbildning har kontinuerligt följt upp och utvärderat arbetet med
barns- och elevers inflytande och delaktighet under perioden som planen
avser. Ungdomsplanen har passerat sitt slutdatum.

Socialnämnden ska utifrån
Ungdomsplan 2015-2017 arbeta
med att unga med
funktionsnedsättningar ska erbjudas
inflytande och delaktighet utifrån
sina förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 att godkänna Socialnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån Ungdomsplan 2015-2017 om arbetet med
att unga med funktionsnedsättningar ska erbjudas inflytande och delaktighet
utifrån sina förutsättningar.

Verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och stöd och service har
under våren ingått en IOP med No Limits, ABF, som är en förebyggande
frivillig verksamhet, en mötesplats för unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. IOP:n har följts upp under hösten och nytt avtal är
påskrivet och gäller under 2018. Stöd och service deltar i projekt Välfärdsteknik
Fyrbodal där fokus ligger på att öka självständigheten och delaktigheten för
brukarna och att sprida kunskap till fler medarbetare kring välfärdsteknik så all
personal blir trygg med att stödja brukare och hjälpa till med utvecklingen.
Projektet planeras att pågå ett tredje år. Under året har bl.a följande aktiviteter
genomförts: medverkan vid MVTe-mässan (Stockholm, januari) inbjudna som
talare, då de fann projektet intressant, inspirerande och nytt, inspirationsdag på
temat Välfärdsteknik, gett personal i verksamheterna stöd i hur de kan
använda läsplattan och flera appar har prövats, använts och köpts in till
verksamheterna för att stödja brukare i att bli mer självständiga och delaktiga.
Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån Energiplan 2015-2019 fått i
uppdrag att planering för en
miljöanpassad stadsdel genomförs
till 2018

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån Energiplan
2015–2019 att planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018.
En möjlighet att genomföra uppdraget från Energiplanen är att planera för en
miljöanpassad stadsdel i samband med genomförandet av områdesplan för
Bäveån. Arbetet kräver mer planering än att kunna genomföras i enlighet med
Energiplanens tidsperspektiv. Uppdragets intentioner bör fortsatt hanteras
inom arbetet med områdesplan för Bäveån.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 68

Dnr KS 2019/00183

Årsredovisning 2018 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän
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Förbundets resultat uppgår till – 2 234 tkr (2017: 1 155). Intäkterna uppgår till 86 077
tkr (78 510) inkl. finansiella intäkter och är 3 870 tkr högre än budget. Kostnaderna
uppgår till 88 311 tkr (77 355) inkl. finansiella kostnader och är 6 105 tkr högre än
budget. Soliditeten uppgår till 30,5 % (36,8).
Räddningstjänstförbundet når inte de finansiella målen och därmed uppnås inte kravet
på god ekonomisk hushållning. Enligt revisorernas slutsats är dock ”resultatet ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv är i allt väsentligt förenligt med budget och
verksamhetsplanen för 2018 och mål för ’god ekonomisk hushållning’”.
Revisorerna har inte funnit skäl till någon anmärkning och tillstyrker att
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2018 för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
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budget. Soliditeten uppgår till 30,5 % (36,8).
Räddningstjänstförbundet når inte de finansiella målen och därmed uppnås inte kravet
på god ekonomisk hushållning. Enligt revisorernas slutsats är dock ”resultatet ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv är i allt väsentligt förenligt med budget och
verksamhetsplanen för 2018 och mål för ’god ekonomisk hushållning’”.
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Förvaltningsberättelse
Vårt uppdrag
Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlemskommunerna.
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som genom myndighetsutövning,
förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg
och säker miljö för människor att vistas i.
Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) och övriga bestämmelser för kommunal verksamhet.
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas förbundets tjänstemannaledning genom operativ
avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk avdelning samt stödfunktioner i form av administrativ
stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser också en räddningsstyrka på heltid och en deltidsstyrka.
I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid.
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla,
Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal och Hedekas.

Vår vision
Trygghet, Säkerhet och Omtanke
Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en
räddningsinsats ska vi verka skickligt, med modern utrustning och med effektiva metoder. Med våra
egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång. Vi ska
vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och möta alla människor med öppenhet, respekt och
professionalism. Vi ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Vi ska ha
ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar varandra. Vi har ett viktigt
uppdrag, därför ska vi vara i ständig utveckling.

Organisation

3

Verksamhet
Inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän går ekonomisk planering och verksamhetsplanering hand i
hand. Direktionen beslutade i början på mandatperioden om uppdrag i form av Handlingsprogram
enligt LSO, vision samt övergripande mål och effektmål för god ekonomisk hushållning. För
ekonomin har finansiella mål fastställts som gäller för mandatperioden.
Förbundet följer upp Verksamhetsplan 2018 samt Finansiella mål & Ekonomi antagen av direktionen
2018-02-12. Verksamhetsplanen innehåller nio säkerhetsmål som är de samma som
handlingsprogrammets säkerhetsmål.
Finansiella mål & ekonomi innehåller fyra effektmål med inriktning på ekonomi samt budget.
Till varje säkerhets- och effektmål hör aktivitetsmål som avdelningarna arbetat fram.
Måluppfyllnaden bedöms och redovisas med trendpil, antal eller procent och en kortfattad analys av
resultatet görs.

Periodens resultat
Förbundet följer 15 verksamhetsmål, samtliga redovisas i årsredovisningen.
Resultat för perioden uppgår till -2 234 tkr. Förbundet har belastats med betydande kostnader för den
omfattande branden i Bratteröd under sommaren. 1 033 tkr är direkt hänförbara till räddningsinsatsen i
form av transportet och hjälp från annan kommun. Till detta kommer personalkostnader 450 tkr.
Förbundet räknar med att få ersättning för dessa kostnader från Uddevalla kommun med hänvisning
till gällande förbundsordning moment 21.
Även ökade personalkostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) som under en längre tid
har dragits med bemanningssvårigheter är en bidragande orsak till årets underskott.
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Måluppföljning 2018
Symbolförklaring

Symbol

Mål är uppfyllt
Mål är inte uppfyllt
Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till 2017
Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till 2017
Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till 2017

SÄKERHETSMÅL 1

Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal trafikolyckor än 2017
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2017

Analys:
Under 2018 har det inträffat 214 registrerade
trafikolyckor, jämfört med 2017 då antalet var
278, vilket gör att målsättningen avseende
antal trafikolyckor har uppnåtts. Däremot har
konsekvenserna av antalet trafikolyckor stigit
under året. Antalet omkomna personer ökade
år 2018 jämfört med 2017 medan antalet
skadade personer har halverats jämfört med

2017. En annan faktor i statistiken är att antal
omkomna registreras enbart utifrån
räddningstjänstens samarbete med sjukvården
på olycksplatsen.
Det är positivt att trenden med antal
trafikolyckor gått nedåt. Det är en viktig
utmaning för förbundet att fortsätta arbetet
med att minska konsekvenserna vid
trafikolyckor.

SÄKERHETSMÅL 2

Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal bränder i bostäder än 2017
Ingen ska omkomma
Ingen ska skadas allvarligt
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Analys:
Bostadsbränderna under 2018 uppgick till 58 st
vilket är en svag ökning jämfört med 2017 då
det inträffade 53 bostadsbränder i förbundet.
Ingen omkom i bostadsbrand under 2018
däremot skadades två personer, för 2017 var

dessa siffror 3 skadade och inga omkomna.
Statistiken visar på en viss ökning av
bostadsbränder och en minskning i
skadeutfallet.

SÄKERHETSMÅL 3

Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska
omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal bränder i offentliga lokaler än 2017
Ingen ska omkomma
Ingen ska skadas allvarligt

Analys:
Trenden visar på en minskning av brand i
offentliga lokaler, två stycken som kan

jämföras med fyra samma period 2017. Ingen
skadades eller omkom vid dessa bränder.

SÄKERHETSMÅL 4

Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med
vattenolycka
Mål & Målnivå

Utfall 2018

Ingen ska drunkna

2

Ingen ska skadas allvarligt

3

Analys:
Räddningstjänsten har år 2018 varit aktiverad
vid 10 olyckshändelser vid drunkning/tillbud.
Under året omkom två personer och tre
personer fick personskador. Jämfört med 2017

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

är utfallet likartat. Förbundet behöver fortsatt
stödja medlemskommunerna med säkerhet i
och runt förbundets vatten.
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SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig
räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 min
Mål & Målnivå
100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet

Analys:
Under året har stabsarbete utförts vid fem mer
komplexa nödlägen. Tillfällenas karaktär har
varit av olika omfattning där en skogsbrand
utmärker sig med stabsarbete över tid (tre
dygn). Under året har även projektet med
visualiseringssystem slutförts, detta system blir
ett viktigt stabsverktyg i framtiden.

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

100 %

I utvärderingen av sommarens omfattande
skogsbränder kan konstateras att
ledningsstödet och stabsarbetet spelar en
avgörande roll för insatsresultatet. Av den
anledningen kommer förbundet prioritera
utveckling av lednings- och stabsarbetet.

SÄKERHETSMÅL 6

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Fler personer än 2017 ska har förmåga att förebygga
olyckor
Fler personer än 2017 ska kunna hantera olyckor

Analys:
När kunskapen hos den enskilde att förebygga
och hantera olyckor blir bättre ökar förmågan
att tidigt förekomma eller hantera oönskade
händelser. Målet avseende att möta och
informera den enskilde för att själv ha förmåga
och förståelse för att hantera en olyckshändelse

är satt till 4 % av förbundets
befolkningsunderlag. Detta innebär att vår
målsättning är att informera eller utbilda minst
3 200 personer. För 2018 är målet uppnått då
vi mött 4 160 personer vid 180 olika
informations- och utbildningstillfällen.
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SÄKERHETSMÅL 7

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre väderrelaterade konsekvenser än 2017

Analys:
Väderrelaterade konsekvenser under året har i
stort präglats av den torra sommaren. Året
inleddes dock med en period då förbundet
drabbades av fenomenet ”snökanon” från
Vänern. Då det faller stora mängder snö i
kombination med stark vind ställer det till stora
problem framförallt i trafiken. Detta fenomen
inträffade under två dygn i februari och
resulterade i ett 30- tal larm och nästan
samtliga beroende av vädret.
Redan i slutet av maj beslutade förbundschefen
första gången om eldningsförbud i förbundets
medlemskommuner. Nästa torra period
startade efter midsommar med nytt
eldningsförbud som följd. Denna period kom
att vara ända in i augusti. Länsstyrelsen
utfärdade totalt eldningsförbud i hela länet
under en period vilket innebar att det även var
förbud att grilla på egen tomt.

För förbundet innebar sommarens torka ett
dagligt och omfattande arbete med att
analysera behovet och leda skogsbrandflyg
som vi har på delegation av Länsstyrelsen. Vi
hade också perioder med personal i extra
beredskap för skogsbränder. I och med torkan i
Sverige fick förbundet också lämna hjälp med
personal och material till andra skogsbränder
som härjade. Även Förbundet drabbades av en
omfattande
skogsbrand där
hjälp i form av
både
helikoptrar och
andra
räddningstjänst
er krävdes.

SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre antal omfattande skogsbränder än 2017

Analys:
Under året registrerade förbundet 68 bränder i
skog och mark. Flertalet av bränderna släcktes
i ett tidigt skede. Vid fyra tillfällen fick
branden fäste och spred sig vilket krävde
omfattande insatser över tid för förbundet.
2018 var ett speciellt år gällande bränder i skog

och mark. Förbundet hade som övriga Sverige
stora utmaningar i att hantera den exceptionellt
varma sommaren med skogsbränder som följd.
Inför kommande torrperioder har det påbörjats
arbete med att förbereda ytterligare för brand i
skog och mark.
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SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa
eller omgivande miljö

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Färre allvarliga skador på människor än 2017
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 2017

Analys:
Under 2018 har 7 insatser mot utsläpp med
farligt ämne registrerats. Detta är en insats mer
än under 2017. De flesta olycksobjekten under
året utgjordes av fordon/transport. En händelse
på industrin har registrerats där
räddningstjänsten och industrin samarbetade
till ett lyckat resultat.
Under året har förbundets operativa personal
orienterat sig vid olika industrianläggningar

där farliga ämnen hanteras. Lokal
objektskunskap är en viktig del i
förberedelserna.
På förbundets vägar transporteras mycket
farliga ämnen som kan skada både människa
och miljö. Det är viktigt att räddningstjänsten
är en del i samhällets arbete för att minska
olyckorna där farliga ämnen är inblandade.

EFFEKTMÅL 1

Vi ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö och
stimulera individuell utveckling

Mål & Målnivå

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

Förbundet ska eftersträva hög frisknärvaro hos sin
personal. 94 %

98 %

Varje chef ska inför löneprocessen hålla
medarbetarsamtal med sin personal. 100 %

100 %

Nytt mål
för 2018

Alla personalkategorier ska ha APT enligt årshjul i
SAM. 100 %

75 %

Nytt mål
för 2018

Minst en gång per år utförs skyddsrond på våra
arbetsställen. 100 %

100 %

Nytt mål
för 2018

Under 2018 ska all personal delta i medarbetarenkät.
100 %

53 %

Nytt mål
för 2018

Analys:
Förbundet har en hög frisknärvaro och vi når
målet för 2018.
Under året har alla heltidsanställda genomgått
arbetsmiljöutbildning via företagshälsovården.
Alla chefer har under november och december
haft medarbetarsamtal med sina anställda.
APT-möten enligt SAM har utförts under året

samt en förbundsövergripande
arbetsmiljöutbildning.
Den årliga skyddsronden har utförts under året
på alla stationer vilket ger måluppfyllnad på
100 %.
Medarbetarenkät genomfördes i september för
alla medarbetare i förbundet. Detta inkluderade
också deltidsbrandmän som inte har
9

räddningstjänsten som huvudarbetsgivare.
Svarsfrekvensen var därför lägre bland de
deltidsanställda brandmännen. Förbundet hade
önskat en högre svarsfrekvens men det resultat
som blivit på olika nivåer jobbas det med via

handlingsplaner. Svarsfrekvensen på enkäten
var 53 %.

EFFEKTMÅL 2

God intern information som främjar kunskap, delaktighet och dialog.
Det är även grunden för vår externa information

Mål & Målnivå
Bygga upp ett internt intranät i förbundet som främjar
kunskap, delaktighet och dialog. 100 %

Analys:
Under 2018 har projekt med att arbeta fram
förbundets interna intranät pågått. I början av
året togs en plattform fram, innehåll och
strukturen kom på plats under april månad.
Förbundets nya insida är sedan dess i gång och
implementerad i förbundet. Att arbeta med

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017
Nytt mål
för 2018

100 %

informationsflöde kräver ett ständigt och
pågående förbättringsarbete. I och med detta
gick en enkät ut i förbundet under december
månad med syfte att följa upp vår Insida
utifrån användarvänlighet, layout och
informationsvärde.

EFFEKTMÅL 3

För varje enskilt år ska intäkter överstiga kostnaderna enligt
balanskravet

Mål & Målnivå
100 % kostnadstäckning

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

97,8%

Analys:
För perioden når vi 97,8% kostnadstäckning, därmed når vi inte målet för 2018.
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EFFEKTMÅL 4
God soliditet

Mål & Målnivå
Minst 30 %

Analys:
Förbundets soliditet uppgick till 30,5% för
2018 (jmf 2017 36,8%). Soliditeten visar hur
stor del av tillgångarna som finansieras med
egna medel och utgör den långsiktiga

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

30,5%

betalningsförmågan. Utvecklingen beror dels
på förändring av eget kapital och dels på
tillgångarnas värdeökning/värdeminskning.

EFFEKTMÅL 5

Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt

Mål & Målnivå
100 %

Analys:
Förbundets kassalikviditet uppgick till 64,9 %
för 2018 (jmf med 71 % 2017) Förbundets
kassalikviditet har succesivt ökat över tid, vi
når dock inte målet för 2018. Kassalikviditeten

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

64,9 %

visar förbundets betalningsberedskap på kort
sikt, vi har inte tagit hänsyn till de disponibla
likvida medlen som finns på banken i form av
checkkredit.
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EFFEKTMÅL 6

Hög självfinansieringsgrad av investeringar

Mål & Målnivå
100 %

Analys:
Förbundets självfinansieringsgrad uppgick till
73,3 % för 2018 (jmf med 165 % 2017).
Självfinansieringsgraden visar i vilken

Utfall 2018

Måluppfyllnad 2018

Måluppfyllnad 2017

73,3 %

omfattning nya investeringar finansierats med
egna medel.
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Verksamhetsuppföljning 2018
Direktion, Revision, Förbundsledning
Viktiga händelser
Det har utsetts projektledare från Uddevalla
kommun för ombyggnaden av reningsverket i
Ljungskile till brandstation. Arbetet fokuserar
på att bearbeta redan tidigare framtagna
underlag så att de stämmer med dagens
arbetsmiljökrav.
Att ersätta Brandstationen i Uddevalla kommer
att innebära ett omfattande deltagande i det
fortsatta arbetet. Samtidigt måste befintlig
stations brister hanteras.
Sambands- och ledningsstödet som är
upphandlat med hjälp av statsbidrag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har installerats. Det betyder att
huvudbrandstationerna i de tre
medlemskommunerna har ett lednings- och
visualiseringssystem som ligger i nivå med
övriga samhällsaktörers system vid
krishändelser. Ianspråktagande och utbildning
kvarstår men ska genomföras snarast och
kostnadsfördelning förhandlas.
Vår tillsynsverksamhet har svårt att nå upp till
produktionsmålen. Orsak till detta är att
rättssäker tillsyn är infört vilket ger större
tidsåtgång per tillsyn.

Under perioden har det genomförts
rekryteringssatsningar på flera av våra
deltidsstationer. Rekrytering och
grundutbildning är ett omfattande arbete som
genomförts under året.
Projektet med gemensam operativ
systemledning tillsammans med Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF)
fortskrider med syfte att öka professionaliteten,
resursutnyttjandet och uthålligheten i
ledningsfunktionerna. Detta projekt ligger i
linje med förslagen i Statens utredning (SOU
2018:54) om ”Effektivare räddningstjänst”.
Övrigt
Kunskapslyft och förberedande
brandmannautbildning för nyanlända har
genomförts tillsammans med Komvux i
Uddevalla.
Arbete med återtagande av förmåga till civilt
försvar har drivits så långt möjligt under
perioden. I nuläget kan inte fler åtgärder vidtas
utan Statens anvisningar och medelstilldelning.
De Statliga medel som lämnats till
medlemskommunerna vid tidigare satsningar
har i stort sett fastnat där.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

0

Kostnader

– 472

– 475

3

– 477

Resultat

– 472

– 475

3

– 477

Revision

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

0

Kostnader

– 162

– 186

24

– 133

Resultat

– 162

– 186

24

– 133

Direktion
(Belopp i tkr)

Intäkter

(Belopp i tkr)

Intäkter
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UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

41

Kostnader

– 1 138

– 1 266

128

– 2 716

Resultat

– 1 138

– 1 266

128

– 2 674

Förbundsledning
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till 66 650 tkr, vilket var 155 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse)

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

Intäkter

68 422

68 422

0

66 494

Resultat

68 422

68 422

0

66 494

Medlemsavgift (drift)
(Belopp i tkr)

I enlighet med överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna har medlemsavgift
(drift) för 2018 räknats upp med 2,9 % Detta ger för 2018 en total medlemsavgift för drift på 68 422
tkr.
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Förbundsgemensamt
Viktiga händelser
Sambands- och ledningsstöd för förbundets tre
medlemskommuner är nu slutbesiktigat och
driftklart. Detta projekt startades upp 2014
med en ledningsanalys för Uddevalla kommun.
Efter utökning av förbundet omfattade
ledningsanalysen i stället hela förbundet och
stod klar 2016. Med den som underlag söktes
sedan statsbidrag genom MSB och förbundet
beviljades bidrag på 50 % för åtgärderna.
Vår lagstiftning (LSO) säger att för varje ny
mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram
antas i kommunerna. Innan ett nytt
handlingsprogram tas fram underbyggs detta
med en riskanalys för att kartlägga
risktopografin i förbundet. Under året 2018 har
en ny riskanalys arbetats fram som under 2019
ska antas av den nya direktionen.
Personal och kompetensutveckling
Förbundet arbetar även med andra
förebyggande frågor än brand. Uddevalla
kommun har startat upp ett projekt angående
suicid, där vi ingår som en part och har två
instruktörer för att kunna utbilda operativ
personal i hela förbundet. Vi deltar dessutom i

ett projekt om pågående dödligt
våld/terrorhandling. Här har vi tillsammans
med polisen ett utbildningskoncept som ska
genomföras under våren 2019.
Utöver detta så deltar vi i olika aktiviteter för
att marknadsföra räddningstjänsten i samhället.
Vi besöker fritidsgårdar, deltar i projektet
”människan bakom uniformen” och deltar i
skolaktiviteter.
I vårt gemensamma projekt med NÄRF,
”Gemensam operativ systemledning” har vi
haft personal delaktig i projektledning. Det har
varit ett omfattande arbete att inventera vilka
områden som gemensamt måste hanteras. För
detta arbete har delprojekt skapats med
personal från båda organisationerna.
Övrigt
Efter oljeutsläppet 2017 utanför Lysekil
framkom att den för N:a Bohuslän
gemensamma oljeskyddsplanen behövde
revideras. Med erfarenhet av oljeutsläppet har
vi tillsammans med kommunernas
säkerhetssamordnare kompletterat och
reviderat den lokala planen.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

39

0

39

184

Kostnader

– 6 933

– 7 118

185

– 8 462

Resultat

– 6 894

– 7 118

224

– 8 278

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 6 894 tkr,
vilket var 224 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Det positiva resultatet har
sin förklaring i stort av två orsaker. Den ena är
kapitaltjänstkostnaden inte fullt ut utnyttjas.
Det fanns en planering av att driftsätta

investeringar tidigare under året men har
fördröjts.
Den andra avvikelsen är att två medarbetare
under året haft partiell föräldraledighet som
medfört en något lägre lönekostnad.
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Administrativ Stab
Viktiga händelser
Då omorganisation gjordes i december 2017
vilket mynnade ut i en koncentrerad
stabsverksamhet så har satsning gjorts på
verksamhetsplanering under året. Fokus lades
framförallt under våren på att utveckla ett
intranät i förbundet.
Förbundets tjänsteköpsavtal med Uddevalla
kommun är uppsagt och nytt avtal ses nu över.
Det nuvarande avtalet med Uddevalla kommun
har förlängts t.o.m. 2019-12-31
Personal och kompetensutveckling
Det pågick sedan årsskiftet 2017 också ett
arbete inom staben kring att förbereda
förbundet för den nya dataskyddsförordningen
GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Det har
inneburit ett arbete att se över och inventera
det sätt man i förbundet hanterat
personuppgifter på och säkerställa att det ligger
i linje med nytt lagrum. Detta har krävt
omfattande resurser och tid. Inom ramen för
den nya lagen så skall förbundet ha ett
dataskyddsombud. Vi har tillsammans med

närkommunerna upphandla ett nytt
dataskyddsombud.
Med anledning av sommarens skogsbränder
har arbetsbelastningen på personalfunktionen
inom staben varit påtaglig. Bland annat handlar
det om att med kort varsel personalplanera för
att lösa akuta vakanser under och efter insatser.
Det handlar också om efterarbetet med
lönehanteringen av ersättningar för
extrainkallningar.
Övrigt
Beslutet att införa en gemensam operativ
systemledning mellan RMB och NÄRF har
påfrestat den administrativa stabens arbete.
Projektet under 2018 har inneburit arbete i
projektgrupper där stabens alla fyra funktioner
inklusive stabschef varit involverade. Arbetet
har omfattat bemanningsprocesser, hantering
av ekonomi och budget, diarieföring av beslut
som skall koordineras mellan förbunden samt
information ut i förbundet och förhandlingar.
Detta har genererat mindre tid att disponera för
det löpande arbetet.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

0

0

0

-

Kostnader

– 4 814

– 5 360

546

-

Resultat

– 4 814

– 5 360

546

-

Adm. Stabschef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 4 814 tkr,
vilket var 546 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av
att en medarbetare under året valt att avsluta
sin tjänst.

UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

Medlemsavgift pension

5 312

3 678

– 1 634

3 416

Uppr,medlemsavg. avsättning

2 957

2 521

– 436

127

Pensionskostnader

– 5 312

– 3 678

1 634

– 3 416

Pensionsavsättning

– 2 957

– 2 521

436

– 127

0

0

0

0

Pensioner
(Belopp i tkr)

Resultat

En post som ökat är pensioner vilket har
genererat en budgetavvikelse. Detta kan

härledas till att budgeten som gjordes för 2018
baseras på beräkningar från KPA gjorda i
16

december 2016. Konsekvensen blir därför en
högre pensionsavgift än väntat för
arbetsgivaren då inbetalningarna till KPA varit
för låga.
Förbundets pensionsåtaganden ska täckas fullt
ut av medlemskommunernas medlemsavgift

enligt den upprättade
pensionsöverenskommelse som finns mellan
förbundet och medlemskommunerna.
Pensionsåtaganden regleras utifrån faktiska
kostnader och avsättningar och blir därmed
inte resultatpåverkande för förbundets del.
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Teknisk avdelning
Viktiga händelser
Förbundet har investerat i ett nytt ledningsstöd.
Samtliga brandstationer har försetts med
utrustning för att bättre kunna kommunicera
och visualisera lägesbilder vid en större
händelse. Under våren 2019 kommer samtliga
lednings- och släckfordon att anslutas till
ledningsstödet.
Under hösten har vår utrustning för utlarmning
av RMB:s styrkor flyttats. I framtiden kommer
utlarmning att ske via ledningscentralen i
Trollhättan. Åtgärder är genomförda för att ta
emot Uddevalla kommuns automatlarm
primärt i vårt larmsystem.
På brandstationen i Lysekil har pågått
renovering av lokalerna. Ett skepp i vagnhallen
har byggts om till träningslokal och
omklädningsrum, detta för att få
duschutrymme och omklädning i anslutning till
larmkläderna. Träningsrummet har flyttats för
att ge plats till ett reservkraftaggregat i det
gamla träningsrummet. Det gamla
omklädningsrummet har då fått gett plats för
en utökning av köket samt två mindre kontor.

Personal och kompetensutveckling
Två personer har anställts på avdelningen, en
drifttekniker tillika stationsansvarig i
Munkedal samt en fordonstekniker i
Uddevalla. Båda ersätter personer som har
slutat hos oss.
Övrigt
Vi har haft vår hävare i Finland för att åtgärda
en del brister som vi har reklamerat. När vi
fick tillbaka hävaren upptäckte vi att det
återstod en hel del av problemen vilket har
resulterat i att ett avtal har tecknats med
leverantören att de tar tillbaka fordonet och
justerar samtliga brister, med en förlängd
garantitid. Reklamationsåtgärderna genomförs
under mars/april 2019.
Under årets torrperiod blev vattennivån i
Bäveån så låg att vi fick för lite vatten under
brandbåten. Ny båtplats anordnades på andra
sidan Bäveån intill Sjöräddningssällskapet
(SSRS) sjöräddningsbåt.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

3 083

2 288

795

2 770

Kostnader

– 16 922

– 16 507

– 415

– 16 217

Resultat

– 13 839

– 14 219

380

– 13 447

Teknisk chef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 13 839 tkr,
vilket var 380 tkr högre än förväntat (positiv
budgetavvikelse). Resultatet påverkas av en

lägre lönekostnad på avdelningen till följd av
att två tjänster varit vakanta en period under
året.
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Operativ avdelning
Viktiga händelser
Under året har olika arbeten påbörjats och
utvecklats.
• Arbetet med social oro har utvecklats.
Avdelningen har samarbetat med
kommunerna inom:
- Människan bakom Uniformen
- Förberedelser inför Pågående
dödligt våld.
- Integrationsprojekt med vuxenutbildning.
- Projektanställning för mångfald
där räddningstjänsten och
arbetsmarknadsenheten har
samarbetat.
• Arbete med återtagande av förmåga till
civilt försvar.
• Uppstart av förberedelser inför
väderrelaterade händelser såsom

Avdelningen har under
året haft omfattande
utbildningar för RiB
personalen. Det grundar
sig i stora
personalomsättningar på
flera stationer. MSB
nystartade utbildningsform (GRIB) genererade
uppstartsarbete för förbundet. Under året
prioriterades befälsutbildning på två av våra
RiB stationer. Övningsplaner för brandmän
och befäl genomfördes enligt uppsatta

•

•
•
•

skogsbrand, storm, ras och skred samt
höga vatten flöden.
Utbildningsdagar för
räddningstjänstpersonalen, där
målsättningen var kompetens och
teambildande uppdrag.
Arbete med sommarens skogsbränder
där egen brand i området vid Bratteröd
stack ut.
Ledarskapsutbildning av förbundets
befäl har genomförts.
Båtsamverkan påbörjades tillsammans
med Sjöfartsverket där personal och
material hantering till Stora och Lilla
Kornö samt Gåsö arkipelagen
verkställs.

Personal och kompetensutveckling
målsättningar. Förbundets heltidspersonal
har genomfört utbildningsdagar i Borås.
Heltidspersonalen har tränats i en
uppdaterad utbildning i hanteringen av
skärsläckarutrustning. Andra
kompletterande utbildningar med målet att
bibehålla hög kompetens och kvalitet för
personalen där säkerhetsmålen för
räddningstjänstens arbete mot medborgaren är
i centrum.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

2 901

2 050

851

2 054

Kostnader

– 44 765

– 40 239

– 4 526

– 40 507

Resultat

– 41 864

– 38 189

– 3 675

– 38 454

Operativ chef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Resultatet för 2018 uppgår till – 41 864 tkr,
vilket var – 3 675 tkr lägre än förväntat
(negativ budgetavvikelse). Resultatet beror till
största del av ökade personalkostnader under
året till följd av sommarens bränder men även
den personalbrist som råder på förbundets

deltidsstationer. Utöver detta är förbundets
operativa heltidsstyrka inne i ett
generationsskifte som medför att ersättare vid
sjukfrånvaro, föräldraledigheter och
utbildningar måste i stor utsträckning täckas
med inkallad personal.
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Antal inkomna larm 2018, totalt 1 273 st
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Förebyggandeavdelning
Viktiga händelser
Utredning & Analys
Undersökning utförs av alla olyckor som
föranlett en räddningsinsats i syfte att bedöma
hur effektiv räddningsinsatsen varit och hur
erfarenheterna kan tas till vara.
Under perioden har fyra händelser eller
insatser inträffat som föranlett behov av
fördjupad utredning.
• Incidentrapport i samband med
utryckningskörning förbi ett vägarbete
på Fjällvägen i Uddevalla.
• En omkommen person i samband med
att en bil kört över kajkanten vid Skårs
färjeläge.
• Brand i Ekebackens äldreboende i
Munkedal.
• En skadad brandman i samband med
villabrand i Gusseröd, Ljungskile.

Ett stort antal
innevånare och
sommargäster på
Gåsö fick under
en dag i juni
information och
utbildning i HLR,
handbrandsläckar
e och hur öns
brandpostsystem fungerar.

Myndighetsutövning
Under året har följande ärenden av
myndighetskaraktär utförts:
204 tillsyner enligt LSO/LBE riktade mot
verksamheter och fastighetsägare, varav 9
tillsyner riktad mot Seveso anläggningar och
farlig verksamhet samt 35 tillsyner av
kommunala badplatser, kajer och
småbåtshamnar, genomförandet av tillsyner
uppfyller målen i tillsynsplanen.
43 utfärdade tillståndsbevis för hantering av
brandfarliga och explosiva varor. 260 tillstånd
är för närvarande aktiva.140 yttranden på
remisser från andra myndigheter

Personal och kompetensutveckling
En av avdelningens medarbetare som varit
verksam som brandinspektör och insatsledare
har under året gått i pension.
Den 1 okt återanställdes en brandinspektör.
Två av avdelningens brandinspektörer har
genomfört en femdagarskurs i ” Tillsyns- och
tillståndshantering brandfarliga och explosiva
varor” i Rosersberg.
En av förbundets brandmän har genomfört
MSBs distansutbildning Tillsyn A. Under
studietiden har han varit placerad på
förebyggandeavdelningen där han följt
verksamheten i tillämpliga delar.

Förebyggande extern utbildning och
information
Avdelningens mål för 2018 var att nå 4 % av
medlemskommunernas befolkning vilket
motsvarar 3200 personer. Vi har under året
utbildat eller informerat 4160 personer vid 180
olika tillfällen vilket med råge uppfyller satta
mål. Exempel på utbildningar och
informationstillfällen som genomförts under
året:
Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e
klassare löper på enligt planerat.
Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng
på Hamngatan” i Uddevalla, Seglingstävlingen
Lysekils Womens match och familjedagarna i
Munkedal är några av de evenemang vi har
närvarat vid och informerat om brandskydd.

Övrigt
Arbetet med Individanpassat brandskydd i
samverkan med socialtjänsten har under året
påbörjats. Hemtjänstenheterna i kommunerna
utför kontroll av brand och olycksrisker hos
sina brukare enligt checklista som värderas och
sammanställs av räddningstjänsten.
Uppföljning av detta arbete kommer att ske
under 2019.

Sotning & Brandskyddskontroll
Inom förbundets tre kommuner finns 21 000
rensningspliktiga objekt med olika frister för
sotning och brandskyddskontroll. Under 2018
utfördes 4770 brandskyddskontroller samt
13 300 sotningar, vilket följer planeringen för
året.14 nya tillstånd för egensotning har
medgivits.

Inventering brandposter
Uddevalla och Munkedals brandpostnät har
inventerats och utifrån bebyggelsekaraktär och
riskbild identifierat strategiskt viktigt placerade
brandposter för räddningstjänsten. Syftet med
inventeringen är att reducera antalet och
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säkerställa kvaliteten för kvarvarande
brandposter.
Komvux, Integrationsprojekt för SFI elever
Under året har räddningstjänsten genomfört ett
projekt tillsammans med Komvux och dess SFI

utbildning med syfte att lyfta fram och väcka
intresse för vår yrkesroll samt genomfört
grundläggande brandskyddsundervisning för
de elever som deltog. Projektet kommer nu att
utvärderas och kommer att bedömas om det
ska fortsätta med nya deltagare.

Ekonomi
UTFALL 2018

BUDGET 2018

Budgetavvikelse
2018

UTFALL 2017

3 281

3 248

33

3 350

Kostnader

– 4 754

– 4 856

102

– 5 115

Resultat

– 1 473

– 1 608

135

– 1 765

Förebyggandechef
(Belopp i tkr)

Intäkter

Avdelningens resultat för 2018 är -1 473 tkr
vilket ger 135 tkr högre resultat än förväntat
(positiv budgetavvikelse). Resultatet påverkas

av lägre personalkostnader en period, detta på
grund av en pensionsavgång. Tjänsten
återbesattes senare under året.
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Personal
Personalstatistik
Den 31 december 2018 fanns det 203 personer
anställda inom förbundet. Av de anställda var
137 RiB personal. Av det totala antalet

anställda var det 13 kvinnor. Av dessa kvinnor
är 5 RiB anställda och 7 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i
heltidsstyrka är 40,6 år, RiB personal 41,3 år
och dagtidspersonal 48,2 år. Pensionsavtal för
brandmän i heltidsstyrka ger för närvarande
möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder

och under de närmsta åren är flera
pensionsavgångar att vänta.
I tabellen nedan redovisas åldersfördelning
samt en uppdelning mellan heltidsanställd
personal och RiB personal.

Ålder

Antal
Totalt

% av total

Antal
heltid

Antal
deltid

Antal Totalt
2017

0 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 00

29
51
73
41
9

14,3%
25,1%
36,0%
20,2%
4,4%

5
16
21
15
4

24
35
52
26
5

31
51
71
37
9

203

100%

61

142

199

Totalt

Sjukfrånvaro
I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per
åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av
sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning under
året.

Sjukfrånvaro per
åldersgrupp

2018

2017

29 år eller yngre
30 -49 år
50 år eller äldre

0,70%
2,10%
1,70%

0,60%
3,52%
1,12%

TOTALT

1,84%

2,38%

Sjukfrånvaro per kön

2018

2017

Kvinnor
Män

1,41%
1,89%

1,88%
2,43%

TOTALT

1,84%

2,38%

Långtidssjukskrivning

Kvinnor
Män
TOTALT

2018

2017

0,00%
0,66%

0,00%
47,20%

0,60% 43,40%
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Personalrörlighet
Under året har 19 personer avlutat sina tjänster och förbundet har nyanställt 23 personer.

Personalkostnader
Räddningstjänsten är en personalintensiv
verksamhet och den största andelen av
förbundets kostnader är därmed
personalrelaterade kostnader som 2018
uppgick till 75 % av förbundets totala
kostnader.
Skulden till de anställda avseende inarbetad ej
uttagen semesterersättning, inarbetad ej
uttagen retro-aktiv ersättning samt
okompenserad övertid uppgick till 265 tkr vid
2018 års slut.
Lön är ett långsiktigt och strategiskt
styrinstrument för att attrahera, utveckla och
behålla engagerade medarbetare med rätt
kompetens.
Förbundet arbetar för att minska
löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga

Personal (Belopp i tkr)

yrken dvs. kvinnor och mäns löne- och
anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga
osakliga löneskillnader ska förekomma.
Samtliga medarbetare ska bedömas på samma
grunder oavsett kön, ålder, funktionshinder,
etniskt ursprung, religion, sexuell läggning
eller facklig tillhörighet.
Lönen ska stimulera till förbättringar av
verksamhetens effektivitet, kvalitet och
måluppfyllelse. Medarbetare som presterar
över förväntan skall premieras.
Utöver nedanstående redovisade kostnader har
förbundet ytterligare 1 493 tkr i
personalrelaterade kostnader för
företagshälsovård och
kompetensutvecklingskostnader.

2018

2017

Heltid, inklusive semesterlön

33 251

31 253

Räddningstjänstpersonal i beredskap

19 787

18 178

1 770
2 478
500

1 134
2 352
462

265

66

8 269

3 544

Övertid, fyllnadstid
OB, beredskap
Arvode/Förtroendevalda
Förändring semester- & löneskuld
Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt
Totalt

66 320

56 989
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Ekonomi
Finansiella mål för förbundet
Mål och riktlinjer behövs för att främja en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet samt för att göra uppdraget
gentemot medborgarna tydligt, visa hur mycket
av de olika verksamheterna som ryms inom de
finansiella målen dvs kopplingen mellan
ekonomi och verksamhet. Ur ett finansiellt
perspektiv innebär god ekonomisk hushållning
att ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort
som lång sikt. För 2018 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 2018 är den sammanvägda bedömningen
att förbundet inte når de satta finansiella målen
och därmed inte kravet på god ekonomisk
hushållning.

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 86 077 tkr och
de totala kostnaderna till 88 311 tkr.
Förbundets resultat för året är – 2 234 tkr och
det är personalkostnader som genererat det
negativa resultatet. Medlemsavgifterna från
medlemskommunerna är den största
intäktskällan, 68 422 tkr för drift och 8 269 tkr
i pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är
bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med
Lysekil och Munkedals kommuner,
sprinkleravtal med New Wave,
brandsläckareserviceavtal med Munkedals
kommun, avtal gällande IVPA-larm, uthyrning
av materiel och lokaler, ersättningar för
restvärdessanering samt utryckning vid
obefogade automatiska brandlarm, avgifter för
tillsyner, tillståndsansökningar och
automatlarmanläggningar samt ersättningar
från Arbetsförmedlingen för lönebidrag.
Den största kostnadsandelen står
personalkostnaderna för. Andra tunga

kostnadsposter är avskrivningar, drift och
underhåll av fordon och stationer,
räddningsredskap och utrustning, larm och IT
m.m.
Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor
och intäktsräntor, uppgick till -32 tkr.
Förbundet har haft kostnadsräntor för -32 tkr,
inga intäktsräntor under året.
Åren som kommer
Staten har tillsatt ett antal utredningar som på
ett eller annat vis kommer att påverka oss.
Under 2019 ska ett nytt handlingsprogram
arbetas fram. Det kommer att innehålla
inriktningen och förmåga för de närmsta fyra
åren för förbundet.
Projektet gemensam operativ systemledning
tillsammans med NÄRF fortskrider och ligger
helt i linje med vad de statliga utredningarna
förordar.
Fokus de närmsta åren kommer att ligga på
personalförsörjning av RiB personal men även
heltidsanställd brandpersonal.
Idag har vi en utryckningsorganisation som i
stort arbetar med operativa frågor.
Samhällsutvecklingen gör att vi måste arbeta
mer förebyggande på flera fronter. Denna
utveckling kommer att kräva mer arbete på
dagtid och det blir en utmaning att få till detta
men är nödvändigt.

11%

Intäkter

89%
Medl.avg inkl pensionsåtagande
Övriga intäkter

Kostnader
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

Not

Budget
2018-12-31

Bokslut
2018-12-31

Bokslut
2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter

1

7 586

9 386

8 143

68 422

68 422

66 494

Medlemsavgift (pension)

3 678

5 312

3 416

Uppräkning medlemsavgift
(avsättning pensioner)

2 521

2 957

127

Medlemsavgifter (drift)

Jämförelsestörande poster

2

329

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader

-72 930

-77 181

-71 160

Pensionskostnader

-3 678

-5 312

-3 416

Avsättning pensioner

-2 521

-2 957

-127

-3 007

-2 829

-2 621

71

-2 202

1 185

Avskrivningar

3

4

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

5

0

0

0

Finansiella kostnader

6

-70

-32

-30

1

-2 234

1 155

Årets resultat/
Förändring Eget Kapital
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Balansräkning
(Belopp i tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier, bilar och transportmedel
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran, medlemsavgift
pensionsavsättning
Summa Anläggningstillgångar

Not

Budget
2018-12-31

Bokslut
2018-12-31

Bokslut
2017-12-31

7
8

25 248
4 546

21 304
4 546

20 863
5 149

9

9 059

9 131

6 174

38 853

34 981

32 186

8 417
0
8 417

9 866
1 696
11 562

10 267
2 204
12 471

SUMMA TILLGÅNGAR

47 270

46 543

44 657

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa Eget Kapital

-16 217
-1
-16 218

-16 444
2 234
-14 210

-15 290
-1 155
-16 445

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa Omsättningstillgångar

11
12

Avsättning för pensioner
Summa Avsättningar

10

-9 059
-9 059

-9 131
-9 131

-6 174
-6 174

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Skulder

13
14

-3 943
-18 050
-21 993

-5 383
-17 819
-23 202

-4 546
-17 492
-22 038

-47 270

-46 543

-44 657

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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Kassaflödesanalys
Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 696 tkr. Förbundet har nyttjat checkräkningskrediten under
april, juni, juli och november under 2018.
(Belopp i tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar, materiella
anläggningstillgångar
Justering för av- och nedskrivningar, leasing
Justering för gjorda avsättningar
Justering för försäljning/utrangering

Not

1 155

4

2 829

2 622

8
10

603
-2 957
0

692
127
30

-1 759

4 626

400
327

-7 158
6 928

-1 032

4 396

-1 805
0

-2 164
0

-1 805

-2 164

0
-628
2 957

0
-477
-127

2 329

-604

-508

1 628

2 204
1 696

577
2 204

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar

13
9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bokslut 2017

-2 234

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bokslut 2018

12
12
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Investeringar
Förbundet har investerat i materiella
anläggningstillgångar för 1 805 tkr. De
investeringar som skett under året utöver
budget är det sambands- och ledningsstöd som
(Belopp i tkr)

varit på gång sedan 2014. Förbundet har haft
en kostnad för detta om 3 087 tkr, samt ett
investeringsbidrag om 1 465 tkr.
Nettokostnaden för förbundet blir då 1 622 tkr.

Budget 2018

Bokslut 2018

Bokslut 2017

255

1 805

977

0

0

1 187

255

1 805

2 164

Materiella
anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och
byggnadsinventarier
Fordon och transportmedel
Summa

Notförteckning
Resultaträkning:
Belopp i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Myndighetsutövning
Årsavgift automatiska larm
Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning,
IVPA
Ersättning för utbildning
Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst
Övriga bidrag (Försäkringskassa, MSB, Arbetsförm.)
Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser
Förs. av produkter, material
Övriga intäkter o ersättningar
Bilvårdsersättning från Lysekils o Munkedals kommun
Investeringsbidrag, MSB
Summa
Not 2 Jämförelsestörande poster
Försäljning av fordon
Kostnad för branden Bratteröd
Summa

2018

2017

948
1 358

1 088
1 305

2 214

1 667

1 059
7
357
290
317
1 171
1 640
25
9 386

1 010
57
512
289
147
709
1 593
8 377

100
929
929

Not 3 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner
Fastighetskostnader
6 657
Transportmedel
2 673
Administrativt stödköp från Uddevalla kommun
1 315
Övriga kostnader
6 954
Löner och personalomkostnader
58 051
Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.)
1 531
Personalkostnader
Summa
77 181

100

5 835
2 736
1 291
6 552
53 446
1 330
71 190
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Not 4 Avskrivningar
Inventarier & Maskiner
Byggnadsinventarier
Fordon och Transportmedel
Summa

491
73
2 265
2 829

372
35
2 214
2 621

Not 5 Finansiella intäkter
Räntor likvida medel
Summa

0
0

157
157

19
13
32

16
14
30

2018

2017

806
0
0
0
806

235
571
0
0
806

-68

-3

-87
-155

-65
-68

651

738

3 357
3 199
0
0
6 556

2 951
406
0
0
3 357

-2 218
0
-404
-2 622

-1 911
0
-307
-2 218

3 934

1 139

213
319
0
0
532

213
0
0
0
213

-107
0
-73

-71
0
-36

Not 6 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Bankkostnader
Summa
Balansräkning:
Belopp i tkr
Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
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Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Bilar och transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde
Pågående arbete maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar, omförda under året
Utgående anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde
Not 8 Finansiella leasingavtal
Ingående anskaffningsvärde leasing
Investeringar leasing
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utrangering
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- o nedskrivningsvärde
Utgående bokfört värde

-180

-107

352

106

26 501
0
0
0
26 501

25 672
869
-40
0
26 501

-7 940
0
-2 265
-10 205

-5 736
10
-2 214
-7 940

16 296

18 561

319
-247
72

0
319
319

72

319

9 044
0
0
0
9 044

9 941
0
-897
0
9 044

-3 895
0
-603
-4 498

-4 101
897
-691
-3 895

4 546

5 149

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad
genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas värdet vid årets
början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året.
Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive
långfristig del.
Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner
Ingående fordran (pensionsavsättning)
Årets förändring av fordran (pensionsavsättning)
Utgående balans

6 174
2 957
9 131

6 047
127
6 174

Not 10 Avsättning pensioner
Ingående värde avsättning pensioner
Avsättning pensioner
Utgående värde avsättning pensioner

6 174
2 957
9 131

6 047
127
6 174
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Pensionsavsättning
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 9 131 tkr varav periodens är 2 957 tkr. Enligt finansiell
överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår
personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad
pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt
medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.
Not 11 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran moms
Övriga fordringar
Utgående balans

7 162
2 264
439
1
9 866

6 713
2 507
1 038
10
10 268

Not 12 Kassa & Bank
Ingående värde
Förändring perioden
Utgående balans

2 204
-508
1 696

577
1 627
2 204

Not 13 Långfristiga skulder
Kostnadsersättning investeringsbidrag
Årets förändring, avskrivning
Leasingskuld, långfristig del
Årets förändring, amortering av lån
Utgående balans

1 465
-25
4 546
-603
5 383

5 023
-477
4 546

603
1 392
6 808
2 319
6 697
17 819

603
1 488
6 082
1 972
7 347
17 492

Not 14 Kortfristiga skulder
Leasingskuld, kortfristig del
Leverantörsskulder
Löneskuld
Skuld till staten
Övriga kortfristiga skulder
Utgående balans
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Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen samt följer
anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa fall, där praxis inte är
enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ. Förbundet följer god
redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, matchningsprincipen samt principen om
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning på
bokslutsdagen.
God redovisningssed
God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt beslutsunderlag
för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grundläggande principer.
Inkomster och utgifter hänförs till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. Värdering av
tillgångar och skulder sker utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande. Principen om öppenhet i
redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation.
Periodisering
Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör till.
Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende
december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas beräknade
nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. Avskrivning av färdiginvesterade
anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.
För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om minst tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaffningsvärdet ett prisbasbelopp började
gälla från och med 2017-01-01, för investeringar gjorda före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp som
gräns för att klassas som investering.
Pensioner
En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av pensioner sker
separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pensionskostnaden för respektive
år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets
balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna.
För samtliga regleringar tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).
Måluppföljning
Förbundet följer upp de 15 målen i verksamhetsplan 2018, antagna av Förbundsdirektionen 2018-02-12.
Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013.
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Ord och begreppsförklaring
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.
Avsättningar
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade
fr.o.m. 2015, inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar
Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandetid.
Balanskrav
Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå
för att ha god ekonomisk hushållning.
Balansräkning
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.
Eget kapital
Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder.
Extraordinära intäkter och kostnader
En post klassificeras som extraordinär om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar ofta
eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp.
Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet,
investeringar och finansiering som mynnar ut i förändring av likvida medel.
Kassalikviditet
Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.
Kortfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.
Leasing
Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan
sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet.
Likvida medel
Medel i kassa, på bank– och plusgiro.
Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt.
Långfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna tillkommer eller förbrukas.
Resultaträkning
Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den
visar även förändringen av det egna kapitalet.
Självfinansieringsgrad
Vilken grad nya investeringar finansierats med egna medel. Egna medel (resultat + avskrivningar)/Totalt tillförda medel
Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital.
Soliditet
Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 69

Dnr KS 2019/00184

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och
liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria
läkemedel, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Sammanfattning
Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt
självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige år 2016
för perioden 2016 - 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för elektroniska cigaretter
fattades 2017-06-14 med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter" (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 - 2021. Förslag till
avgiftstabeller finns i socialtjänstens utredning daterad 2019-01-29.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Socialnämndens protokoll 2019-02-20 § 18.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-30.
Socialtjänstens utredning 2019-01-29.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1 000 kr i samtliga
nivåer för åren 2020 - 2021 enligt tabell 1,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 2021 enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7 000 kr per år 2020 - 2021 enligt
tabell 3, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 69
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oförändrade enligt tabell 4.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-12

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och
liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria
läkemedel, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Sammanfattning

Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt
självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige år 2016
för perioden 2016 - 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för elektroniska cigaretter
fattades 2017-06-14 med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter" (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 - 2021. Förslag till
avgiftstabeller finns i socialtjänstens utredning daterad 2019-01-29. Avgifterna och
grunder för dess uttagande regleras i ”riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning
av folköl, tobak och receptfria läkemedel” antagna av kommunfullmäktige. Nedan
föreslagna ändringar ska införas i dessa riktlinjer.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Socialnämndens protokoll 2019-02-20 § 18.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-30.
Socialtjänstens utredning 2019-01-29.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1 000 kr i samtliga
nivåer för åren 2020 - 2021 enligt tabell 1,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 2021 enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,

Dnr KS

2019/00184

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-12

att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7 000 kr per år 2020 - 2021 enligt
tabell 3, samt
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oförändrade enligt tabell 4.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00184

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-02-20

§ 18

Dnr SN 2019/00036

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för
tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl,
receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Sammanfattning

Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige, KF, 2016-02-10 för
perioden 2016 - 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för elektroniska cigaretter
fattades 2017-06-14 med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter" (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 - 2021.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottet protokoll 2019-02-06 § 6.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-30.
Socialtjänstens utredning 2019-01-29.
Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1 000 kr i samtliga
nivåer för åren 2020 - 2021 enligt tabell 1,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 2021 enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7 000 kr per år 2020 - 2021 enligt
tabell 3, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-02-20

forts. § 18
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oförändrade enligt tabell 4.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-02-27
Ann-Charlott Gustafsson, Camilla Josefsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-28 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-02-28
Kommunfullmäktige
Tillståndshandläggarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-01-30

Handläggare

Tillståndshandläggare Björn Hernius
Telefon 0522-69 68 38
bjorn.hernius@uddevalla.se

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för
tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl,
receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Sammanfattning

Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt
självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige (KF)
2016-02-10 för perioden 2016 - 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för
elektroniska cigaretter fattades 2017-06-14
med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter” (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 – 2021.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-30
Socialtjänstens utredning 2019-01-29
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1.000 kr i samtliga
nivåer för åren 2020 – 2021 enligt tabell 1,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 –
2021 enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7.000 kr per år 2020 - 2021 enligt
tabell 3 samt
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oförändrade enligt tabell 4
Malin Krantz
Socialchef

Björn Hernius
Tillståndshandläggare

1(2)
Dnr SN

Tjänsteskrivelse
2019-01-30

Expediera till

2(2)
Dnr SN

UTREDNING

2019-01-29

DNR: 24-2018-00062

HANDLÄGGARE

Björn Hernius
0522-69 68 38
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se
TELEFON

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak
och liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria
läkemedel, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Ärendet
Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt självkostnadsprincipen.
Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-10 för perioden 2016 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för elektroniska cigaretter fattades 2017-06-14
med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter” (proposition 2017/18:156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta, enligt
självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Bakgrund
Tillståndsenheten ingår i Enheten för förebyggande socialt arbete. I tillståndsenhetens
arbetsuppgifter ingår information och utbildning, samt kontroll, tillsyn och tillståndsgivning
enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. Försäljning av folköl regleras i alkohollagen. Tillståndsenheten är också
remissinstans för Spelinspektionen (f.d. Lotteriinspektionen) avseende viss spel- och
casinoverksamhet. Tillståndsenheten har huvudsakligen företag som kunder t.ex. restauranger,
hotell och butiker som säljer någon av ovan nämnda produkter.
Hanteringen av serveringstillstånd (alkohollagen) utgör drygt 70% av verksamheten.
Tillståndsenheten består av två handläggare samt viss timanställd personal (kontrollanter).
Ekonomi
Verksamheten vid tillståndsenheten ska enligt beslut i KF helt finansieras av avgifter (UaFs
1/2008). Detta regleras i respektive lag (ovan) samt kommunallagen (KL).
självkostnadsprincipen och likställdhetsprincipen ska härvid beaktas. Kommunen för t.ex. inte
ta ut högre avgifter än självkostnaden.

Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

451 81 UDDEVALLA

Junogatan 2

0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

UTREDNING

2019-01-29

DNR: 24-2018-00062

HANDLÄGGARE

Björn Hernius
0522-69 68 38
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se
TELEFON

För att skapa kontinuitet (för företagen) och för att förenkla det administrativa arbetet har KF de
senaste perioderna fattat beslut om avgifter för tre år i taget. Därmed behöver KF inte heller
hantera avgiftsbesluten årligen. Nu gällande avgifter avser perioden 2016 – 2018.
Budget – utfall 2016 - 2018
Budgeten/avgifterna för perioden uppgick till:
2016
2017
2018
Totalt

1.381 mkr
1.421 mkr
1.462 mkr
4.264 mkr (genomsnitt 1.434 mkr perår)

Utfallet per 2018-12-31, för hela 3-årsperioden, är ett överskott på 9.000 kr eller en avvikelse på
0.002%.
Budget – avgifter 2019 – 2021
Allt annat oförändrat ger en uppräkning av kostnaderna, enligt socialtjänstens
ekonomiavdelning, följande:
2019
2020
2021

1.544 mkr
1.590 mkr
1.638 mkr

I december 2018 fattade Riksdagen beslut om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Denna lag ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Den
största, och mest kostsamma, förändringen är att alla som avser att sälja tobak ska ansöka om
tillstånd (från och med 2019-07-01). Detta gäller även de som redan idag bedriver försäljning.
Tillståndsenheten har att pröva dessa ansökningar i likhet med ansökan om serveringstillstånd.
Alltså en betydande förändring mot dagens enkla anmälan. Den nya lagen innebär också en
utökad kontroll och tillsyn.
De ökade kostnaderna för den nya lagen innefattar uppgradering av administrativ programvara,
support/serviceavtal, fler timmar för kontrollanter och handläggarstöd inledningsvis (puckel).
Merkostnaden per år:
Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

451 81 UDDEVALLA

Junogatan 2

0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

UTREDNING

2019-01-29

DNR: 24-2018-00062

HANDLÄGGARE

Björn Hernius
0522-69 68 38
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se
TELEFON

2019
2020
2021

84.000 kr
108.000 kr
68.000 kr

Detta ger en total kostnad för tillståndsenheten, per år, för perioden:
2019
2020
2021

1.628 mkr
1.698 mkr
1.706 mkr

Sammanfattning
Enligt tillståndsenhetens beräkningar, med syfte att hålla kostnaderna och avgifterna på lägsta
möjliga nivå, behöver följande beslut fattas:
1. årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
2. årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1.000 kr i samtliga nivåer
för åren 2020 – 2021 enligt tabell 1,
3. ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 – 2021
enligt tabell 2,
4. ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
5. årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7.000 kr per ansökan enligt tabell 3 samt
6. avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls oförändrade
enligt tabell 4
För restauranger med serveringstillstånd innebär detta en total höjning av avgifterna för 2020
och 2021 med 1.000 kr per år (och restaurang) och därmed ingen höjning 2019.

Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

451 81 UDDEVALLA

Junogatan 2

0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

UTREDNING

2019-01-29
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TELEFON

Tabell 1 Årsavgifter för serveringstillstånd
Omsättning alkohol

0-50 000
50 001-100 000
100 001-200 000
200 001-400 000
400 001-600 000
600 001-800 000
800 001-1000 000
1000 001-2000 000
2000 001-3000 000
3000 001-4000 000
4000 001 -5000 000
5000 001-6000 000
6000 001-7000 000
7000 001-8000 000
8000 001-9000 000
9000 001-10 000 000
10 000 001- 11 000
000
11 000 001-

Antal

Rör. Avg. Fast avg

Total avg

Ny rörlig.
avgift

Summa

8
7
10
14
7
1
0
5
1
1
1
2
1
1
2
1

3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
25500

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000

8000
9500
11000
12500
14000
15500
17000
20500
22000
23500
25000
26500
28000
29500
31000
32500

64000
66500
110000
175000
98000
15500
0
102500
22000
23500
25000
53000
28000
29500
62000
32500

4000
5500
7000
8500
10000
11500
13000
14500
16000
17500
19000
20500
22000
23500
25000
26500

0
0
62

27000
28500

7000
7000

34000
35500

0
0
907000

28000
29500

Årsavgifterna för serveringstillstånd baseras på tillståndshavarens försäljning av
alkoholdrycker. Den delas in i en fast och en rörlig del för respektive intervall. Försäljning av
alkoholdrycker rapportera alla innehavare av serveringstillstånd in till Folkhälsomyndigheten
årligen (jmfr självdeklartion).
Förklaringar till tabell 1:
Antal. Avser antal nuvarande tillståndshavare i respektive intervall.
Rör Avg. Nu gällande rörlig avgift.
Fast avg. Nu gällande fast avgift.
Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)
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0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

UTREDNING

2019-01-29

DNR: 24-2018-00062

HANDLÄGGARE

Björn Hernius
0522-69 68 38
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se
TELEFON

Total avg. Den avgift som tillståndshavaren faktureras för året.
Summa. Total avgift för samtliga tillståndshavare i intervallet.
Ny rörlig avgift. Uppräkning med 1.000 kr per intervall 2020-2021.
Tabell 2
Ansökningsavgifter serveringstillstånd 2019 - 2021
Ny ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap.
Kunskapsprov (per provtillfälle)
Anmälan om betydande förändring, ex. ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse
Utvidgat/utökat tillstånd ex. utökade serveringstider
Tillfälliga tillstånd till allmänheten. Se punkt 1 nedan
- tillägg för mer än en serveringsdag (per dag)
Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. Se punkt 2 nedan
Catering, stadigvarande till allmänheten
Provsmakning på gård, när stadigvarande tillstånd saknas
Provsmakning för allmänheten, gäller partihandlare
Övriga avgifter, omregistrering etc.

Punkt 1. I de fall den sökande kan vid ett och samma ansökningstillfälle kan precisera flera
tillfälliga arrangemang av samma typ, i samma lokal och med samma ansvariga inom en 6
månaders period, erläggs endast en ansökningsavgift för dessa tillfällen.
Punkt 2. När ett och samma slutna sällskap erhållit och betalt för fyra serveringstillstånd
gällande samma typ av arrangemang, i samma lokal och med samma ansvariga under ett
kalenderår ska avgiften ej överstiga 8.000 kr.
Tabell 3
Ansökningsavgifter tobakstillstånd 2019 - 2021
Stadigvarande tobaksförsäljning

Förslag
7.000 kr

Anmälan om betydande förändring, ex. i
ägarförhållanden och övertagande av rörelse
Tillfälliga tillstånd
Övriga avgifter, omregistrering etc.
Årsavgift för tobakstillstånd 2020 - 2021

5.000 kr
5.000 kr
500 kr
7.000 kr

Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

451 81 UDDEVALLA

Junogatan 2

0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

Förslag
8.000 kr
1.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
1.000 kr
2.000 kr
8.000 kr
8.000 kr
2.000 kr
500 kr

UTREDNING

2019-01-29

DNR: 24-2018-00062

HANDLÄGGARE

Björn Hernius
0522-69 68 38
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se
TELEFON

Tabell 4 Avgifter för försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel
Produkt 1
Produkt 2
Produkt 3

3.500 kr
4.500 kr
5.500 kr

Avgiften beror på antalet produkter man säljer oavsett i vilken kombination.
T.ex. folköl och e-cigaretter. 2 produkter = 4.500 kr.
Dialog – kommunicering
Förslaget till avgifter har redovisats och diskuterats vid en ”krögarträff” på Uddevalla Museum
2019-01-28.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell 1,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med 1.000 kr i samtliga nivåer
för åren 2020 – 2021 enligt tabell 1,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 – 2021
enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,
att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7.000 kr per år 2020 - 2021 enligt tabell 3
samt
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls oförändrade
enligt tabell 4

Socialtjänsten
Tillståndsenheten
www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

451 81 UDDEVALLA

Junogatan 2

0522-69 60 00

tillstandsenheten@uddevalla.se

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 70

Dnr KS 2018/00805

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB
och SwanFalk Shipping AB; ändring av antal ledamöter och
suppleanter i styrelsen med anledning av ny mandatperiod
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att revidera bolagsordningen för Uddevalla
hamnterminal AB för att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och suppleanter i
styrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även skulle gälla Uddevalla
hamnterminals ”dotterbolag”. Det har nu framkommit att bolagsverket inte godkänt
formuleringen dotterbolag, utan kräver att det avsedda bolagets namn anges i beslutet.
Den del av ärendet som rör SwanFalk Shipping får således tas om enligt bolagsverkets
anvisning.
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V)
yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 300.
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez: avslag till förslaget i
handlingarna samt att föreslå kommunfullmäktige att ändra antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen så att den har sju ordinarie och fyra suppleanter.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå bolagsstämman i SwanFalk Shipping AB att ändra SwanFalks Shipping AB.s
bolagsordning § 8, första stycket, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 70
Deltar ej i beslut
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-06

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB
och SwanFalk Shipping AB; ändring av antal ledamöter och
suppleanter i styrelsen med anledning av ny mandatperiod
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att revidera bolagsordningen för Uddevalla
hamnterminal AB för att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och suppleanter i
styrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även skulle gälla Uddevalla
hamnterminals ”dotterbolag”. Det har nu framkommit att bolagsverket inte godkänt
formuleringen dotterbolag, utan kräver att det avsedda bolagets namn anges i beslutet.
Den del av ärendet som rör SwanFalk Shipping får således tas om enligt bolagsverkets
anvisning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 300.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå bolagsstämman i SwanFalk Shipping AB att ändra SwanFalks Shipping AB.s
bolagsordning § 8, första stycket, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
SwanFalk Shipping AB
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2018/00805

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

§ 300

Dnr KS 2018/00805

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB;
ändring av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen med
anledning av ny mandatperiod
Sammanfattning
Samverkansmajoriteten bestående av partierna Moderata samlingspartiet,
Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, utgör
majoritet i kommunfullmäktige. Företrädare för dessa partier har meddelat att man avser
att göra förändringar i antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Uddevalla
Hamnterminal AB.
I nuvarande bolagsordning anges att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två
suppleanter.
För denna mandatperiod vill majoriteten kunna utse ytterligare en suppleant. Förslaget
är dock att bolagsordningen ändras så att den framtiden möjliggör ett bredare intervall i
antalet ledamöter och suppleanter för undvika att ändra bolagsordningen varje gång
styrelsens antal ska ändras.
Ändring av bolagsordningen kräver kommunfullmäktiges godkännande samt beslut av
bolagsstämma.
Christer Hasslebäck (UP), Sonny Persson (S) och David Höglund Velasquez (V) yttrar
sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 294.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-20.
Yrkanden
Christer Hasslebäck (UP): att ändringen av bolagsordningen även omfattar Uddevalla
Hamnterminal AB:s dotterbolag.
Sonny Persson (S) och David Höglund Velasquez (V): avslag på förslaget i
handlingarna och att det i bolagsordningen ska stå att Styrelsen skall bestå av sju
ledamöter och fyra suppleanter.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna
inklusive Christer Hasslebäcks (UP) yrkande mot Sonny Perssons (S) och David
Höglund Velasquezs (V) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna inklusive Christer Hasslebäcks (UP)
yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

forts. § 300
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Hamnterminal AB att ändra bolagsordningens §
8, första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
Deltar ej i beslut
Carin Ramneskär (M) och Johanna Ramneskär (M) avstår från att delat i beslutet.
Reservation
Ledamöterna från (S)-gruppen och (V)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-12-17
Elving Andersson, Mikael Staxäng, Anna-Lena Heydar
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2018-12-18
Författningssamlingen
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 71

Dnr KS 2018/00806

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB,
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB,
Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB; ändring av antal
ledamöter och suppleanter i styrelsen med anledning av ny
mandatperiod
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att revidera bolagsordning bolagsordningen
för Uddevalla Energi AB för att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även
skulle gälla Uddevalla energis ”dotterbolag”. Det har nu framkommit att bolagsverket
inte godkänt formuleringen ”dotterbolag” i ärende KS 2018/805 som rör ändring av
bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal. Bolagsverket kräver att de avsedda
bolagens namn anges i beslutet.
Det är troligt att bolagsverket kommer att göra samma bedömning vad gäller ärendet om
bolagsordningarna för Uddevalla Energis dotterbolag. Det finns därför skäl för
kommunfullmäktige att förtydliga beslutet i de delar som rör dotterbolagen.
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) och David Höglund Velasquez (V).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 301.
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): avslag till förslaget i
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i
handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Energi Elnät AB att ändra bolagsordningens § 8,
första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 71
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Energi Värme AB att ändra bolagsordningens §
8, första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Kraft AB att ändra bolagsordningens § 8, första
stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
att föreslå bolagsstämman i Bohus Gas Aktiebolag att ändra bolagsordningens § 8,
första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
Reservation
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-06

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB,
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB och
Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB; ändring av antal
ledamöter och suppleanter i styrelsen med anledning av ny
mandatperiod
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 arr revidera bolagsordning bolagsordningen
för Uddevalla Energi AB för att möjliggöra ändring av antalet ledamöter och supplenter
i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ändringen även skulle gälla
Uddevalla energis ”dotterbolag”. Det har nu framkommit att bolagsverket inte godkänt
formuleringen ”dotterbolag” i ärende KS 2018/805 som rör ändring av bolagsordningen
för Uddevalla Hamnterminal. Bolagsverket kräver att de avsedda bolagens namn anges i
beslutet.
Det är troligt att bolagsverket kommer att göra samma bedömning vad gäller ärendet om
bolagsordningarna för Uddevalla Energis dotterbolag. Det finns därför skäl för
kommunfullmäktige att förtydliga beslutet i de delar som rör dotterbolagen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 301.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Energi Elnät AB att ändra bolagsordningens § 8,
första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Energi Värme AB att ändra bolagsordningens §
8, första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.

Dnr KS

2018/00806

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-06

att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Kraft AB att ändra bolagsordningens § 8, första
stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
att föreslå bolagsstämman i Bohus Gas Aktiebolag att ändra bolagsordningens § 8,
första stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Respektive bolag
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00806

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

§ 301

Dnr KS 2018/00806

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB; ändring
av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen med anledning
av ny mandatperiod
Sammanfattning
Samverkansmajoriteten bestående av partierna Moderata samlingspartiet,
Uddevallapartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, utgör
majoritet i kommunfullmäktige. Företrädare för dessa partier har meddelat att man avser
att göra förändringar i antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Uddevalla
Energi AB.
I nuvarande bolagsordning anges att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fyra
suppleanter.
För denna mandatperiod vill majoriteten kunna utse ytterligare två ledamöter. Förslaget
är dock att bolagsordningen ändras så att den framtiden möjliggör ett bredare intervall i
antalet ledamöter och suppleanter för undvika att ändra bolagsordningen varje gång
styrelsens antal ska ändras.
Ändring av bolagsordningen kräver kommunfullmäktiges godkännande samt beslut av
bolagsstämma.
Christer Hasslebäck (UP), Anna-Lena Heydar (S) och David Höglund Velasquez (V)
yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 295.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Yrkanden
Christer Hasslebäck (UP): att ändringen av bolagsordningen även omfattar Uddevalla
Energi AB:s dotterbolag.
Anna-Lena Heydar (S) och David Höglund Velasquez (V): avslag på kommunstyrelsens
förslag enligt handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna
inklusive Christer Hasslebäcks (UP) yrkande mot Anna-Lena Heydars (S) och David
Höglund Velasquezs (V) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna inklusive Christer Hasslebäcks (UP)
yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

forts. § 301
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå bolagsstämman i Uddevalla Energi AB att ändra bolagsordningens § 8, första
stycket, samt dotterbolag på motsvarande sätt, till följande lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma
antal som valda ledamöter.
Deltar ej i beslut
Carin Ramneskär (M) och Johanna Ramneskär (M) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Ledamöterna från (S)-gruppen och (V)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-12-17
Elving Andersson, Mikael Staxäng, Anna-Lena Heydar
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2018-12-18
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Uddevalla energi AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 72

Dnr KS 2018/00924

Revisionsrapport, granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess har under hösten granskats av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden
säkerställt att underhållprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett
ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess. Granskningsrapporten innehåller dock
följande tre rekommendationer:
Samhällsbyggnadsnämnden bör
 i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut om
förvaltningens förslag på underhållsplaner.
 utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.
 tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten
avseende det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit aktivt vid granskningen och anser att
rekommendationerna stämmer väl överens med de förbättringsområden som
identifierats dels under granskningstillfället, dels av verksamheten själv.
Förvaltningen föreslår att de huvudsakliga åtgärderna är att:
 det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process för
styrning och uppföljning. Underhållsplaner som är treåriga (med utveckling till tioåriga
planer enligt riktlinjerna) lyfts till nämnden för beslut om godkännande i
budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Detta gäller även för planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark.
 följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt, betydande avvikelser i
underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. Exempelvis vid
tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
 ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader och lokaler.
Dessa bör synas tydligt i den treåriga planen men också i den tioåriga för att skapa bra
förutsättningarna att i god tid beakta den strategiska lokalförsörjningen, samplanera med
verksamheter och samordna underhållsåtgärder för att hushålla med resurser
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-02-14 och beslutade då att
föreslagna åtgärder ska genomföras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 72
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-05.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-14 § 58.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Följebrev till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapporten.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-05

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Revisionsrapport, granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess har under hösten granskats av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden
säkerställt att underhållprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett
ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess. Granskningsrapporten innehåller dock
följande tre rekommendationer:
Samhällsbyggnadsnämnden bör
 i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut om
förvaltningens förslag på underhållsplaner.
 utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.
 tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende
det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit aktivt vid granskningen och anser att
rekommendationerna stämmer väl överens med de förbättringsområden som
identifierats dels under granskningstillfället, dels av verksamheten själv.
Förvaltningen föreslår att de huvudsakliga åtgärderna är att:
 det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process för
styrning och uppföljning. Underhållsplaner som är treåriga (med utveckling till
tioåriga planer enligt riktlinjerna) lyfts till nämnden för beslut om godkännande i
budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Detta gäller även för planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark.
 följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt, betydande avvikelser i
underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. Exempelvis vid
tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
 ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader och lokaler.
Dessa bör synas tydligt i den treåriga planen men också i den tioåriga för att skapa
bra förutsättningarna att i god tid beakta den strategiska lokalförsörjningen,
samplanera med verksamheter och samordna underhållsåtgärder för att hushålla
med resurser
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-02-14 och beslutade då att
föreslagna åtgärder ska genomföras.

Dnr KS

2018/00924

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-05

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-05.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-14 § 58.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Följebrev till samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapporten.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00924

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-14

§ 58

Dnr SBN 2019/00010

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess har under hösten granskats av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden
säkerställt att underhållprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett
ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess. Granskningsrapporten innehåller dock
följande tre rekommendationer:
Samhällsbyggnadsnämnden bör
 i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar fatta beslut om
förvaltningens förslag på underhållsplaner.
 utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.
 tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende
det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit aktivt vid granskningen och anser att
rekommendationerna stämmer väl överens med de förbättringsområden som
identifierats dels under granskningstillfället, dels av verksamheten själv.
Förvaltningen föreslår att de huvudsakliga åtgärderna är att:
 det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process för
styrning och uppföljning. Underhållsplaner som är treåriga (med utveckling till
tioåriga planer enligt riktlinjerna) lyfts till nämnden för beslut om godkännande i
budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Detta gäller även för planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark.
 följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt, betydande avvikelser i
underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. Exempelvis vid
tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
 ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader och lokaler.
Dessa bör synas tydligt i den treåriga planen men också i den tioåriga för att skapa
bra förutsättningarna att i god tid beakta den strategiska lokalförsörjningen,
samplanera med verksamheter och samordna underhållsåtgärder för att hushålla
med resurser.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Följebrev till samhällsbyggnadsnämnden
Följebrev till kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-14

Forts. § 58
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att vidta föreslagna åtgärder med anledning av rekommendationerna i
granskningsrapporten.
Vid protokollet
Aya Norvell
Justerat 2019-02-19
Mikael Staxäng
Martin Pettersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-19 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-02-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2019-01-29

Dnr SBN 2019/00010

Handläggare

Enhetschef Paula Nyman
Telefon 0522-69 63 75
paula.nyman@uddevalla.se

Svar angående granskning av samhällsbyggnadsnämndens
underhållsprocess
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess har under hösten granskats av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden
säkerställt att underhållprocessen för kommunens anläggningar fungerar på ett
ändamålsenligt sätt.
Den samlade bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig underhållsprocess. Granskningsrapporten innehåller dock följande tre
rekommendationer:
 Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer
för investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner.
 Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende
det planerade underhållet.
 Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas
inom ramen för budgeten avseende det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit aktivt vid granskningen och anser att
rekommendationerna stämmer väl överens med de förbättringsområden som
identifierats dels under granskningstillfället, dels av verksamheten själv.
Förvaltningen föreslår att de huvudsakliga åtgärderna är att:
 det planerade underhållet ska följa riktlinjer för investeringar med dess process
för styrning och uppföljning. Underhållsplaner som är treåriga (med utveckling
till tioåriga planer enligt riktlinjerna) lyfts till nämnden för beslut om
godkännande i budgetdialogprocessen inför beslut om flerårsplan. Detta gäller
även för planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark.
 följa upp och informera nämnden om väsentliga objekt, betydande avvikelser i
underhållsplanerna och eventuella nödvändiga omprioriteringar. Exempelvis
vid tertialrapportering, årsbokslut och/eller i budgetdialogen.
 ROT-renoveringar ska inkluderas i underhållsplanen för byggnader och lokaler.
Dessa bör synas tydligt i den treåriga planen men också i den tioåriga för att
skapa bra förutsättningarna att i god tid beakta den strategiska
lokalförsörjningen, samplanera med verksamheter och samordna
underhållsåtgärder för att hushålla med resurser.

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-01-29

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29
Granskningsrapport avseende samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
Följebrev till samhällsbyggnadsnämnden
Följebrev till kommunfullmäktige
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att vidta föreslagna åtgärder med anledning av rekommendationerna i
granskningsrapporten.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till

Paula Nyman
Enhetschef
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har EY
genomfört en granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att underhållsprocessen för kommunens anläggningar
fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Granskningen visar att enheten trafik och förvaltning vid samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar och ansvarar för det planerade underhållet av
kommunens fastigheter. Den 1 september 2018 genomfördes en omorganisation som bidragit till att skapa kortare och förenklade kommunikationsoch beslutsvägar samt en större helhetsförståelse och kontroll avseende
förvaltningens fastighetsportfölj och tillhörande underhåll.
I kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar framgår att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om underhållsplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar underhållsplaner i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Av granskningen framgår dock att samhällsbyggnadsnämnden inte
beslutar om underhållsplanerna i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för att
underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. Av granskningen framgår att samhällsbyggnadsnämnden årligen beslutar om verksamhetsplan
med tillhörande budget. Utifrån granskningen framgår dock att nämnden
inte erhåller någon information och uppföljning avseende det planerade underhållet annat än i samband med verksamhetsberättelsen för nämnden.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska underhållet av
kommunens tillgångar ligga på en långsiktigt hållbar nivå i syfte att undvika
kapitalförstöring. Utifrån granskningen framgår att omfattningen på genomförda underhållsåtgärder är i rimlig nivå utifrån underhållsbehovet. Däremot
framgår att det finns ett eftersatt behov avseende ROT-renoveringar mot
bakgrund av att budgeten för det planerade underhållet inte uppges beakta
detta behov.
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra
rekommendationer framgår nedan:


Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer för investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner.

3



Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.



Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar
beaktas inom ramen för budgeten avseende det planerade underhållet.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att genomföra en granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden
säkerställt att underhållsprocessen för kommunens anläggningar fungerar
på ett ändamålsenligt sätt.


1.3.

Säkerställer samhällsbyggnadsnämnden att underhållsprocessen på
Uddevalla kommuns anläggningar är ändamålsenlig?


Finns en ändamålsenlig organisation och resurser för att upprätta
tillfredsställande kalkyler och underhållsbudgetar?



Finns långsiktiga underhållsplaner?



Genomförs underhållsåtgärder utifrån fastställda planer och avsatta
medel för underhåll?



Hur sker kalkylering av underhållsnivåer?



Hur hanteras underhållet för kommunens kulturfastigheter? Hur finansieras detta underhåll?



Hur bryts de långsiktiga underhållsplanerna ner och fördelas mellan
olika år?



Avsätts nödvändiga resurser så att förmögenhetsvärdena långsiktigt inte minskar?



Vilken analys utförs avseende avvikelsen mellan beslutad underhållsplan och faktiskt utfall? Sker någon återkoppling till den hyresgäst som hyr lokalen/lokalerna där förändringar i det planerade underhållet eventuellt sker?



Är nämnden eller styrelsen (hyresgästen) delaktig i underhållsplanering och är de informerade om vad som ingår i underhållsplanen
för den/de lokaler som de hyr? Får hyresgästen information avseende hur stor del av hyran som avser framtida underhåll?

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att avse samhällsbyggnadsnämnden. Vidare
avgränsas granskningen till att avse underhållsprocessen för fastigheter.
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1.4.

Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för
granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna
för denna granskning framgår av bilaga 2.

1.5.

Metod
Granskningen
har
genomförts
genom
dokumentstudier
och
gruppintervjuer. Intervju- och dokumentförteckning framgår av bilaga 3.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
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2.

Organisation och mål

2.1.

Roll- och ansvarsfördelning
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente har nämnden det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler. Vidare framgår att nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa
egendom i den mån uppgiften inte givits åt annan. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem avdelningar varav tekniska avdelningen ansvarar
för underhållet av fastigheter. Den tekniska avdelningen består av sex enheter varav enheten ”Trafik och förvaltning” (gulmarkerad nedan) ansvarar
för underhållet av kommunens fastigheter. Nedan framgår ett förenklat organisationsschema avseende tekniska avdelningen:

Figur: Förenklat organisationsschema avseende tekniska avdelningen.

Enheten trafik och förvaltning arbetar med underhållsplanering men även
fastighetsförvaltning samt områden kopplat till trafik- och allmänna platser.
Vid enheten finns bland annat fastighetsförvaltare och byggingenjörer. Därtill finns en förvaltningsekonom som stödjer enheten och som arbetar med
planerat underhåll avseende fastigheter.
Vid intervju framgår att den nuvarande organisationen ovan trädde i kraft i
september 2018. Tidigare fanns en underhållssektion som innefattade en
beställarorganisation i form av byggnadsingenjörer samt utförare i form av
Byggservice. Sektionen leddes av en sektionschef och Byggservice leddes
av enhetschefer. Vidare återfanns fastighetsförvaltarna inte på den enhet
som arbetade med planerat underhåll. Enligt de intervjuade har den nuva-
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rande organiseringen bidragit till att skapa kortare och förenklade kommunikations- och beslutsvägar samt en större helhetsförståelse och kontroll
avseende förvaltningens fastighetsportfölj och tillhörande underhåll. Förvaltningens fyra fastighetsförvaltare har bland annat delat upp ansvaret avseende kommunens fastigheter utifrån geografiska områden i kommunen.
Syftet med uppdelningen är att få en större förståelse och kontroll över de
fastigheter som återfinns i fastighetsportföljen.
Vid intervju med nämndens presidium samt förvaltning framgår att roller
och ansvar avseende planerat underhåll i stort är tydligt. Utifrån intervju
med nämndens presidium och förvaltningschef framgår dock att det är ett
utvecklingsområde att tydliggöra och skapa förutsättningar för hur och när
rivning av fastigheter ska och kan genomföras.
2.2.

Nämndens uppföljning avseende underhållsprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen om verksamhetsplan med tillhörande budget. Förvaltningen följer kostnaden avseende planerat underhåll genom nyckeltalet ”Planerat underhåll (kr/kvm)”. Därtill följer förvaltningen nyckeltalet ”Reparationskostnader (kr/kvm). Nyckeltalen beskriver
kostnaden vad gäller det planerade underhållet samt reparationskostnader
kopplat till fastigheter per kvadratmeter. Det finns inga övriga mål kopplat
till det planerade underhållet. Nyckeltalen har mellan perioden 2013-2017
utvecklats enligt nedan:
Nyckeltal

2013

2014

2015

2016

2017

20181

Planerat underhåll
(kr/kvm)

113

103

154

151

153

160

Reparationskostnader (kr/kvm)

41

39

39

39

36

-

Uppföljningen avseende de två nyckeltalen återfinns i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse som nämnden årligen behandlar. Det
framgår ingen analys och/eller beskrivning i verksamhetsberättelsen avseende utvecklingen av de två nyckeltalen. Vid intervjuer framgår att nämnden inte erhåller någon övrig uppföljning kopplat till underhållsprocessen
av fastigheter under året. Nämnden erhåller vidare enligt uppgift ingen information avseende de underhållsplaner förvaltningen utarbetar för kommunens fastigheter (se avsnitt 3.1). Enligt samhällsbyggnadsnämndens
presidium är det ett utvecklingsområde att utveckla uppföljningen till nämnden avseende arbetet inom ramen för underhållsprocessen av fastigheter.

1

Enligt uppgift från förvaltningen.
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2.3.

Vår bedömning
Granskningen visar att roller och ansvar avseende det planerade underhållet i stort uppfattas som tydligt. Den organisationsförändring som genomfördes per 1 september 2018 uppges ha bidragit till att skapa kortare och
förenklade kommunikations- och beslutsvägar samt en större helhetsförståelse och kontroll avseende förvaltningens fastighetsportfölj och tillhörande underhåll. Enligt vår bedömning finns det i stort en tydlig organisation
avseende ansvaret för det planerade underhållet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen om verksamhetsplan med tillhörande budget. Utifrån granskningen framkommer att samhällsbyggnadsnämnden inte erhåller någon information och uppföljning avseende det planerade underhållet annat än i samband med verksamhetsberättelsen för
nämnden. Därtill finns inga politiskt fastställda mål kopplat till underhållsprocessen. Däremot framgår i riktlinjer för investeringar att underhållet av
kommunens tillgångar ska ligga på en långsiktigt hållbar nivå i syfte att undvika kapitalförstöring. I verksamhetsberättelsen 2017 framgår en uppföljning av två nyckeltal men ingen analys och/eller beskrivning avseende utvecklingen av de två nyckeltalen. Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för att underhålla och förvalta kommunens
fasta egendom. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet. Detta skulle enligt vår mening bidra till att utveckla
nämndens styrning och kontroll vad gäller ansvaret för underhåll utifrån
samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
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3.

Underhållsplanering

3.1.

Planering och genomförande av underhållsåtgärder
Kommunfullmäktige antog i februari 2018 nya riktlinjer för investeringar i
Uddevalla kommun. Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och
effektivitet i planering, redovisning och uppföljning för hela investeringsprocessen. Enligt riktlinjerna ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om underhållsplaner. Utifrån intervju med nämndens presidium framgår att samhällsbyggnadsnämnden inte beslutar om de underhållsplaner som förvaltningen utarbetar. Tekniska avdelningen planerar dock enligt uppgift att till
nämnden redovisa information om fastighetsunderhållet och däribland arbetet med underhållsplaner, dock inte för beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar underhållsplaner med stöd genom ett IT-verktyg för underhållsplanering. Vidare beslutar samhällsbyggnadsnämnden årligen om en verksamhetsplan med tillhörande budget. Under 2018 uppgår budgeten för det planerade underhållet till cirka 52 mnkr
varav cirka 40 mnkr enligt förvaltningen avser investeringar. Enligt förvaltningen är omfattningen på genomförda underhållsåtgärder i rimlig nivå utifrån underhållsbehovet. Däremot framgår att det finns ett eftersatt behov
avseende ROT-renoveringar (se avsnitt 3.2).
Enligt riktlinjer för investeringar ska underhållsåtgärder vara större än 350
tkr för att betraktas som en investering. Åtgärder under 350 tkr ska betraktas som en kostnad. I tabellen nedan framgår budget och utfall avseende
det planerade underhållet för perioden 2015-2017:
Planerat underhåll

2015

2016

2017

Budget (mnkr)

49,2

50,1

52,9

Utfall (mnkr)

46,1

47,2

50,0

Avvikelse (mnkr)

3,1

2,9

2,9

Av tabellen ovan framgår en avvikelse avseende det planerade underhållet
för åren 2015-2017 om totalt 8,9 mnkr. Enligt förvaltningen avser avvikelserna sparåtgärder mot bakgrund av att underhållsinsatser i de tidigare gällande riktlinjerna för internhyra användes som regulator2 avseende årsresultatet för dåvarande Tekniska kontoret. Budgeten för underhållsinsatser
används numera inte som regulator för årsresultatet.

I de tidigare riktlinjerna för internhyra framgick ”Underhållsinsatser används som
regulator för årsresultatet. Överskott och underskott skall ge ett ackumulerat 0resultat under en 10 års period”.
2
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Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska det löpande underhållet planeras och beskrivas i underhållsplaner. Underhållsplanerna
ska minst ha ett treårsperspektiv för att kunna kopplas samman med investeringsplanen. Underhållsplaner ska enlig riktlinjerna finnas för byggnader/lokaler, gator/vägar, konstruktionsbyggnader samt övriga markanläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar underhållsplaner med
budget enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. Vidare kan förvaltningen i det
IT-verktyg som används för underhållsplanering erhålla en överskådlig information om underhållsbehovet på 20 års sikt. IT-verktyget ger information
om när i tid komponenter och objekt bör prioriteras inom ramen för det planerade underhållet.
Utifrån dokumentstudier av underhållsplaner framgår att planerna innehåller en kategorisering av fastigheterna, till exempel grundskolor, gymnasieskolor, förvaltningslokaler med mera. För respektive fastighet där det finns
ett behov av underhåll finns en beskrivning av underhållsåtgärden med tillhörande budget baserat på om åtgärden är en investering eller kostnad.
Informationen i och underlaget till underhållsplanerna bygger på information från IT-verktyget för underhållsplanering, enhetens kunskap om fastighetsbeståndet, genomförda inventeringar i lokalerna, rapportering och
felanmälan från fastighetsdriften samt information från hyresgäster. Enligt
förvaltningen har fastighetsförvaltarnas geografiska indelning (se avsnitt
2.1) utifrån ansvar för fastigheterna skapat en större kännedom och kunskap avseende fastigheternas skick och standard. Baserat på informationen justerar förvaltningen underhållsplanerna med tillhörande underhållsåtgärder som fördelas mellan olika år utifrån de identifierade behoven.
Kalkyleringen avseende kostnaden för de underhållsåtgärder som framgår
i underhållsplanerna hämtas dels automatiskt utifrån IT-verktyget för underhållsplanering men även genom upphandling utifrån befintliga ramavtal för
till exempel hantverkstjänster. I IT-verktyget för underhållsplanering finns
en funktion som automatiskt kan redovisa kostnader för aktuella underhållsåtgärder utifrån marknadsmässiga priser.
Underhållet med tillhörande finansiering avseende kommunens specialfastigheter hanteras enligt förvaltningen på samma sätt som övrigt planerat
underhåll. Det finns inga riktlinjer eller styrdokument som prioriterar dessa
på annat sätt än ”ordinarie” fastigheter. Vid eventuellt underhåll av en specialfastighet används enligt förvaltningen vid behov sakkunniga i form av
konsult eller kommunantikvarie vid planeringen inför genomförandet. Detta
för att exempelvis säkerställa att eventuella byggnadsminnesmärkningar
beaktas.
Vid intervju med förvaltningen framgår att de underhållsåtgärder som framgår i underhållsplanerna i allt väsentligt utförs enligt plan. Vid behov kan
det behöva genomföras omprioriteringar under pågående år vid till exempel
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ett akut uppstått behov. Detta är dock enligt förvaltningen ovanligt. Eventuella avvikelser mellan plan och faktiskt utfall följs löpande upp av de medarbetare som arbetar med underhållsplanerna.
3.2.

Avskrivningar, reinvesteringar och ROT-renoveringar
Vid intervju med förvaltningen framgår att avskrivningarna 2018 uppgår till
cirka 59 mnkr för kommunens fastigheter samt att reinvesteringarna (komponentutbyte) uppgår till cirka 40 mnkr.
Enligt förvaltningen finns ingen planering samt medel avsatta för ROT-renoveringar3. Enligt förvaltningen finns det ett behov av att genomföra cirka
2-3 ROT-renoveringar årligen. Syftet med en ROT-renovering är att byta ut
uttjänta byggnadskomponenter. Mot bakgrund av att komponenterna har
olika livslängd, till exempel 20 eller 40 år, är det enligt förvaltningen rationellt att genomföra ROT-renoveringar vart 40 år. Om ROT-renoveringar inte
genomförs finns enligt förvaltningen en risk att underhållsåtgärderna hamnar i ofas med kapitalförstöring som följd. Den senaste ROT-renoveringen
som genomfördes i kommunens regi var enligt uppgift av Sommarhemsskolan under 2014. Förvaltningen påtalar att avsaknaden av ej genomförda
ROT-renoveringar under de senaste åren innebär att det finns ett eftersatt
behov av denna typ av renoveringar. Enligt förvaltningen beaktar inte den
budget som finns för planerat underhåll behovet av ROT-renoveringar. Vidare påtalar förvaltningen att det är av stor vikt att det finns en ändamålsenlig budget för planerat underhåll som bidrar till att underhållet är på en
långsiktigt hållbar nivå för att undvika kapitalförstöring i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar.

3.3.

Hyresgästernas delaktighet i underhållsplaneringen
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska nämnden vara part i
alla frågor som rör hyresförhållanden av lokaler. Vid intervju med samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att hyresgästerna informeras om planerade
underhållsåtgärder när det är fastställt vilka underhållsåtgärder som ska utföras i lokalerna. Förvaltningen tillser därefter enligt uppgift att det sker ett
möte mellan berörd hyresgäst och den entreprenör som ska utföra åtgärden i hyresgästens lokal. Syftet med mötet är att säkerställa att det finns en
dialog mellan hyresgästen och entreprenören i frågor som exempelvis vilken del av lokalerna som påverkas och vilken ordning åtgärden avser att
genomföras. Dialogen avser även att beakta önskemål från hyresgästen
samt tillse att hyresgästen har kunskap om åtgärdens innebörd. Om det
sker en förändring av kommunicerad underhållsåtgärd till hyresgästen informeras hyresgästen av förvaltningen.

3

Med ROT avses renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
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Enligt förvaltningen erhåller hyresgästerna ingen strukturerad information
om vilka underhållsåtgärder som framgår i aktuella underhållsplaner. Vid
intervju framgår dock att det finns ett varierande intresse och medvetenhet
avseende lokalernas standard bland hyresgästerna. Om verksamheterna
har synpunkter eller frågor beaktar enligt uppgift samhällsbyggnadsförvaltningen detta i samband med underhållsplaneringen. Som tidigare nämnts
inkluderar underhållsplaneringen även information från hyresgästerna
såsom exempelvis felanmälningar (se avsnitt 3.1). Därtill har samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsskötare en nära dialog med hyresgästerna mot bakgrund av att fastighetsskötarna ofta är på plats i lokalerna
samt har en god kunskap om lokalernas skick och standard.
Av kommunens totala lokalyta använder barn- och utbildningsförvaltningen
samt socialförvaltningen cirka 55 respektive 20 procent. Vid intervju med
samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att det påbörjats en dialog med
barn- och utbildningsförvaltningens lokalsamordnare som avser att informera lokalsamordnaren om större och mer omfattande renoveringsbehov
och åtgärder inom ramen för förvaltningens lokaler. Därtill arbetar förvaltningen med att i större omfattning inkludera och informera fastighetsförvaltarna om det planerade underhållet beaktat att dessa har kontakt med hyresgästerna. Vidare syftar även den organisationsförändring av tekniska
avdelningen som genomfördes per september 2018 (se avsnitt 2.1) till att
tydliggöra informationen och kommunikationen till hyresgästerna samt vad
de kan förvänta sig kopplat till den hyra de betalar.
3.4.

Vår bedömning
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun
ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om underhållsplaner. Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden inte beslutar om de underhållsplaner som förvaltningen utarbetar. Enligt vår bedömning bör nämnden
i enlighet med kommunfullmäktiges antagna riktlinjer besluta om de underhållsplaner förvaltningen arbetar fram. Detta skulle enligt vår mening utveckla nämndens styrning, uppföljning och kontroll avseende det planerade
underhållet. Vi noterar dock att tekniska avdelningen enligt uppgift avser att
presentera information om underhållsplaner och pågående projekt till
nämnden.
Granskningen visar att det finns underhållsplaner som bland annat innefattar åtgärder och budget för de planerade underhållsåtgärderna baserat på
om det är en kostnad eller investering. Vidare framgår att underhållsåtgärderna enligt intervjuade i allt väsentligt genomförs utifrån planerna och de
medel som finns avsatta för det planerade underhållet. De underhållsnivåer
och åtgärder som framgår i underhållsplanerna bygger dels på uppgifter
som hämtas i förvaltningens IT-verktyg för underhållsplanering men även
utifrån exempelvis genomförda inventeringar i lokalerna, rapportering och
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felanmälan från fastighetsdriften samt information från hyresgäster. Vidare
visar granskningen att underhållet med tillhörande finansiering avseende
kommunens specialfastigheter hanteras på samma sätt som för övriga fastigheter. Enligt samhällsbyggnadsnämnden reglemente ansvarar nämnden
för att underhålla kommunens fasta egendom. För att bidra till detta är det
av vikt att det finns ett strukturerat arbetssätt för ändamålet. Vår bedömning
är att det i stort finns ett strukturerat arbetssätt avseende det planerade
underhållet av kommunens fastigheter.
Av granskningen framgår att omfattningen på genomförda underhållsåtgärder i rimlig nivå utifrån underhållsbehovet. Däremot framgår att det finns ett
eftersatt behov avseende ROT-renoveringar. I granskningen framgår att
budgeten för det planerade underhållet inte uppges beakta behovet av
ROT-renoveringar. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar
ska underhållet av kommunens tillgångar ligga på en långsiktigt hållbar nivå
i syfte att undvika kapitalförstöring. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende det planerade underhållet.
I granskningen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen informerar hyresgäster om planerade underhållsåtgärder när det är fastställt vilka underhållsåtgärder som ska utföras i lokalerna. Därefter tillser förvaltningen att
det sker en dialog mellan hyresgästen och entreprenören inför underhållsåtgärden. Vidare visar granskningen att hyresgästerna inte på ett strukturerat sätt erhåller information om vad som ingår i aktuell underhållsplan för
berörd fastighet. Vi konstaterar att det pågår ett utvecklingsarbete gentemot
lokalsamordnaren på barn- och utbildningsförvaltningen genom att föra en
dialog med lokalsamordnaren om större och mer omfattande renoveringsbehov och åtgärder inom ramen för förvaltningens lokaler. Därtill pågår ett
arbete med att i större omfattning inkludera och informera fastighetsförvaltarna om det planerade underhållet. Detta kan enligt vår mening bidra till
att utveckla dialogen mellan förvaltningen och hyresgästerna på ett positivt
sätt.
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4.

Samlad bedömning

4.1.

Slutsatser
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess för kommunens fastigheter.
Vi bedömer dock att det finns vissa utvecklingsområden kopplat till nämndens behandling av underhållsplaner, uppföljningen till nämnden samt
ROT-renoveringar kopplat till budgeten för det planerade underhållet.

4.2.

Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns en ändamålsenlig organisation och resurser för
att upprätta tillfredsställande kalkyler och underhållsbudgetar?

Tekniska avdelningen omorganiserades per
september 2018 och en ny enhet med ansvar
för det planerade underhållet skapades. Vid enheten finns exempelvis fastighetsförvaltare,
bygg- samt underhållsingenjörer och förvaltningsekonom som ansvarar för att utarbeta kalkyler med tillhörande budgetar. Enligt vår bedömning finns det i stort en ändamålsenlig organisation avseende ansvaret för det planerade
underhållet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar årligen
om verksamhetsplan och budget. Nämnden erhåller dock ingen information och uppföljning
avseende det planerade underhållet annat än i
samband med verksamhetsberättelsen för
nämnden där två nyckeltal återfinns. Enligt
nämndens reglemente ansvarar nämnden för
att underhålla och förvalta kommunens fasta
egendom. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det
planerade underhållet. Detta skulle enligt vår
mening bidra till att utveckla nämndens styrning
och kontroll inom området.

Finns långsiktiga under- Det finns underhållsplaner som upprättas i enhållsplaner?
lighet med anvisningarna i kommunfullmäktiges
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riktlinjer för investeringar. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska det löpande underhållet planeras och beskrivas i underhållsplaner. Underhållsplanerna ska minst
ha ett treårsperspektiv för att kunna kopplas
samman med investeringsplanen.
Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden enligt riktlinjer för investeringar ska besluta om underhållsplaner. Granskningen visar att nämnden inte beslutar om de underhållsplaner förvaltningen utarbetar. Enligt vår bedömning bör
nämnden i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer besluta om de underhållsplaner förvaltningen arbetar fram.
Genomförs underhållsåtgärder utifrån fastställda
planer och avsatta medel
för underhåll?

Det finns underhållsplaner som innehåller de
underhållsåtgärder som ska genomföras. Enligt
förvaltningen genomförs i allt väsentligt de åtgärder som framgår i underhållsplanerna. Det
finns avsatta medel för planerat underhåll som
per 2018 uppgår till cirka 52 mnkr varav cirka
40 mnkr avser investeringar.
Vi noterar att budgeten för det planerade underhållet tidigare år använts som regulator för årsresultatet vilket för perioden 2015-2017 innebar
en avvikelse om totalt 8,9 mnkr.

Hur sker kalkylering av un- Kalkylering av underhållsnivåer sker utifrån det
derhållsnivåer?
IT-verktyg för underhållsplanering som förvaltningen använder. Baserat på informationen i
förvaltningens IT-system för underhållsplanering samt bland annat genomförda inventeringar i lokalerna, rapportering och felanmälan
från fastighetsdriften samt information från hyresgäster beräknas behovet av underhållsnivå.
Hur hanteras underhållet
för kommunens kulturfastigheter? Hur finansieras
detta underhåll?

Det planerade underhållet med tillhörande
finansiering avseende kommunens specialfastigheter utförs på samma sätt som för övrigt planerat underhåll och inkluderas i den totala budgeten. Det finns inga riktlinjer eller styrdokument som prioriterar dessa fastigheter framför
övrigt planerat underhåll.
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Hur bryts de långsiktiga un- Utifrån kalkyleringen av underhållsnivåer och
derhållsplanerna ner och den prioritering som genomförs av de medarbefördelas mellan olika år?
tare som arbetar med underhållsplanerna fördelas underhållsinsatserna mellan olika år.
Avsätts nödvändiga resurser så att förmögenhetsvärdena långsiktigt inte
minskar?

Enligt förvaltningen är omfattningen på genomförda underhållsåtgärder i rimlig nivå utifrån underhållsbehovet. Däremot framgår att det finns
ett eftersatt behov avseende ROT-renoveringar. I granskningen framgår att budgeten för
det planerade underhållet inte beaktar behovet
av ROT-renoveringar. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska underhållet av
kommunens tillgångar ligga på en långsiktigt
hållbar nivå i syfte att undvika kapitalförstöring.
Enligt vår bedömning bör samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen för budgeten avseende det planerade underhållet.

Vilken analys utförs avseende avvikelsen mellan
beslutad
underhållsplan
och faktiskt utfall? Sker någon återkoppling till den
hyresgäst som hyr lokalen/lokalerna där förändringar i det planerade underhållet eventuellt sker?

Eventuella avvikelser mellan plan och faktiskt
utfall följs löpande upp av de medarbetare som
arbetar med underhållsplanerna. Enligt förvaltningen genomförs i allt väsentligt de underhållsåtgärder som framgår i underhållsplanerna. Vid behov kan det behöva genomföras
omprioriteringar under pågående år vid till exempel ett akut uppstått behov. Detta är dock enligt förvaltningen ovanligt.
Hyresgästerna informeras om planerade underhållsåtgärder när det är fastställt vilka underhållsåtgärder som ska utföras i lokalerna. Om
det sker en förändring av kommunicerad underhållsåtgärd till hyresgästen informeras hyresgästen av förvaltningen.

Är nämnden eller styrelsen
(hyresgästen) delaktig i underhållsplanering och är de
informerade om vad som
ingår i underhållsplanen för
den/de lokaler som de hyr?
Får hyresgästen information avseende hur stor del

Hyresgästerna deltar inte på ett strukturerat sätt
i underhållsplaneringen och får ingen strukturerad information avseende vad som ingår i underhållsplanen för berörd lokal. Den omorganisation som genomfördes av tekniska avdelningen per september 2018 syftar bland annat
till att det ska bli tydligare för hyresgästen vad
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av hyran som avser fram- de kan förvänta sig kopplat till den hyra de betida underhåll?
talar, exempelvis vad gäller planerat underhåll.
Hyresgästen erhåller i dagsläget ingen information om hur stor del av hyran som avser framtida underhåll.
Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete
gentemot lokalsamordnaren på barn- och utbildningsförvaltningen samt med att inkludera
fastighetsförvaltarna i större omfattning i det
planerade underhållet. Detta syftar till bland annat till att utveckla dialogen med hyresgästerna.

4.3.

Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra
rekommendationer framgår nedan:


Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer för investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner.



Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade underhållet.



Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar
beaktas inom ramen för budgeten avseende det planerade underhållet.

Göteborg den 19 december 2018

Ludwig Reismer
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Bakgrund
Kommunrevisorerna i Uddevalla kommun har beslutat att avropa en
granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess.
Brister i fastighetsunderhållet utgör en risk för kapitalförstörelse och därmed försämrad hushållning av gemensamma resurser. Kommunens fastigheter och lokaler kräver löpande såväl som periodiskt underhåll för att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumulerats samt att investeringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard, vilket leder till sämre arbets- och brukarmiljö. Det finns även en risk att eftersatt underhåll medför akuta underhållsåtgärder och tillfälliga lösningar vilket medför ökade kostnader för kommunen. Eftersatt underhåll ökar även risken för att kommunen ackumulerar
ett underhållsbehov, vilket ställer krav på att kommunen har kontroll och
strategier för hur behoven ska finansieras och hanteras.
I Uddevalla kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för fastighetsunderhållet. I nämndens reglemente framgår att nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden bland annat ska underhålla och förvalta kommunens
fasta och lösa egendom. I samhällsbyggnadsnämndens styrkort för 20152018 framgår att ett av fullmäktiges prioriterade områden är förebyggande
arbete. Till det prioriterade området finns en strategi om att öka insatserna
för bland annat underhåll i det offentliga rummet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör nämndens stöd i uppgifter enligt
ovan. Förvaltningen består av fem avdelningar varav tekniska avdelningen
ansvarar för fastighetsunderhållet. Inom avdelningen finns två sektioner;
drift och planerat underhåll samt sex enheter.
Kostnaden för planerat underhåll har ökat mellan 2016 och 20174 och befinner sig nära den högst noterade nivån som inföll 2015. Ökningen har
också varit konstant sedan 2013 med undantag för en liten minskning mellan 2015-2016. Detta påvisar ett ökat behov av underhåll som ställer krav
på en god planering men också på genomförandet, uppföljningen och analysen av underhållet.
Planeringen av fastighetsunderhållet måste ske utifrån det behov av underhåll som finns. Det innebär att kommunen behöver göra en bedömning av
behovet i relation till de resurser som finns för planerat underhåll. Eftersom
behovet ofta är större än resurserna är det av vikt att prioriteringar görs
samtidigt som övriga behov av underhåll inte negligeras. För att säkerställa
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Från 151 kr/kvm till 153 kr/kvm.
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detta bör det finns en tillräcklig uppföljning som kan ligga till grund för analysen av genomfört underhåll i relation till planerat underhåll. Sådan uppföljning och analys bör sedan utmynna i tillräckliga åtgärder för att försäkra
att det planerade underhållet efterlevs. För detta arbete krävs en god organisation och tillräckliga styrdokument och riktlinjer, exempelvis underhållsplaner.
I God revisionssed i kommunal verksamhet framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat
risken för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll.
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Bilaga 2: Revisionskriterier
Kommunallagen
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Av samhällsbyggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden har det
övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler. Vidare framgår att
nämnden ska underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
i den mån uppgiften inte givits åt annan.
Riktlinjer för investeringar
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska det löpande underhållet planeras och beskrivas i underhållsplaner. Underhållsplanerna
ska minst ha ett treårsperspektiv för att kunna kopplas samman med investeringsplanen. Underhållsplaner ska enlig riktlinjerna finnas för byggnader/lokaler, gator/vägar, konstruktionsbyggnader samt övriga markanläggningar. I riktlinjerna framgår vidare att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om underhållsplaner.
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Bilaga 3: Källförteckning
Intervjuförteckning


Gruppintervju med samhällsbyggnadsnämndens presidium, förvaltningschef samt avdelningschef för tekniska avdelningen, 2018-10-24.



Gruppintervju med avdelningschef för tekniska avdelningen, sektionschef, fastighetsförvaltare, förvaltningsekonom m.fl. 2018-10-24.

Dokumentförteckning


Delårsrapport per augusti 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.



Delårsrapport per april 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.



Flerårsplan 2018-2020.



Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.



Riktlinjer för investeringar med tillhörande tillämpningsanvisningar.



Verksamhetsberättelse 2017 för samhällsbyggnadsnämnden.



Verksamhetsplan 2018-2020 för samhällsbyggnadsnämnden.



Exempel på underhållsplaner.



Övergripande bild avseende investeringsprocessen.



Avskrivning och underhåll fastigheter.



Årsredovisning 2017 för Uddevalla kommun.
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2018-12-19

Kommunens revisorer

Till: Samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en
granskning av samhällsbyggnadsnämndens underhållsprocess. Granskningens syfte har varit att
bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att underhållsprocessen för kommunens
anläggningar fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Den samlade bedömningen utifrån syfte och revisionsfrågor är att samhällsbyggnadsnämnden i allt
väsentligt säkerställt en ändamålsenlig underhållsprocess. I granskningen framkommer dock
utvecklingsområden kopplat till nämndens behandling av underhållsplaner, uppföljningen till
nämnden avseende planerat underhåll samt ROT-renoveringar kopplat till budgeten för det
planerade underhållet.
Granskningsrapporten innehåller tre rekommendationer och översänds med önskemål att erhålla ett
svar på vilka åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden ämnar vidta med anledning av
rekommendationerna som redovisas i rapporten på sidan 18:


Samhällsbyggnadsnämnden bör i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för
investeringar fatta beslut om förvaltningens förslag på underhållsplaner.



Samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla uppföljningen till nämnden avseende det planerade
underhållet.



Samhällsbyggnadsnämnden bör tillse att behovet av ROT-renoveringar beaktas inom ramen
för budgeten avseende det planerade underhållet.

Svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande christian.persson@uddevalla.se senast
2019-03-19.
Uddevalla den 19 december 2018

Thomas Ottosson
Ordförande

Bengt Andersson
Vice ordförande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-21

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Revisorernas granskning av Uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 2018", revisionsrapport
Sammanfattning

Revisionsbolaget EY har på kommunrevisionens uppdrag granskat internkontrollen i
kommunen, bland annat bokslutsprocessen, löneprocessen, anläggrutinen,
exploateringsprocessen. Utifrån de iakttagelserna som har gjorts har ett antal
rekommendationer getts som har tillställts kommunstyrelsen för besvarande och därefter
behandling i kommunfullmäktige.
I enlighet med antagna rutiner för revisionsrapporter måste revisionsrapporter anmälas
hos kommunfullmäktige så snart som möjligt.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-21
Revisionsrapport, löpande granskning
Följebrev till kommunfullmäktige, 2019-03-15
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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l.

Inledning

1.1. Bakgrund
Som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning av intern kontroll i redovisningen under 2018 sammanställts . Därutöver omfattar rapporten en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån
framtagen gran skningsplan för 2018.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom
vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekte r väsentlig a för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kontroll.

1.2. Granskningsansats
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:
Boks! utsprocessen
Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
Anläggningsrutinen
Exploatering sp ro cessen
Inköp och bankutbetalningar
Process för att redovisa moms och skatter och avgifter
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:
Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdragning mellan investering och drift
Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc .
Granskning av momsredovisning
Tillkommande utökad granskning omfattar :
IT-miljö- granskning av generella !T-kontroller
ACL-analys- transaktionsanalys av länetransaktioner
Anläggningstillgångar- inriktning på övergången ti ll komponentredovisning
Exploateringsredovisning -granskning av rutiner och kontroller i exploateringsprocessen med utökat antal stickprov av redovisningen av exploateringstillgångar.
Inköp - granskning av konsultkostnader mot beställning/avtal och godkännande,
granskning av en speciell typ av inköp såsom t.ex. förtroendekänsliga inköp, resor,
representation, gåvor mm.
ACL-analysen omfattar kommunens samtliga länetransaktioner från januari till och med
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oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora
bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma
med resultatet av vår granskning av länetransaktioner i samband med avrapporteringen
av bokslutet.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1.

Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

2.1.1.

Gjorda iakttagelser.

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (Inblick).
Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden såsom styrande ekonomidokument. flerårs-och vecerksamhetsplan, redovisning, intern kontroll osv.
Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbeteL Det tas
även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive framtagande av Årsredovisning.
Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisning principer för periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa upp bokningar av periodiseringar i samband meddelårs-och årsbokslut. l samband med bokslut gör
den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit för samtliga balansposter.
Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens
resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också
analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte
av kommunens rutinbeskrivningar.
Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för
samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. l en
decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också
viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säkerställa bokslutsarbetet. att anvisningar följs och att års-, delårs-och månadsbokslut tillsammans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker
centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den finansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning.

2.2.

Löneprocessen

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
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2.2.1.

Gjorda iakttagelser

Tidrapporteringsystemet Medvind används av de flesta anställda inom kommunens verksamhet. Det kvarstår dock viss manuell hantering inom skola och för timanstä llda. Målsättn ingen
är att samtliga medarbetare ska kunna använda Medvind under 2019 . Även inom lönerevision pågår en förändring mot mer digitaliserad hantering .
Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs
upprättade rutinbeskrivning för personal att följa vid lönekörning. Dock finns ett flertal upprättade mallar och rutiner för att en korrekt lönehantering ska kunna genomföras.
Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrollerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en r imlighetsanalys på högre löner öve r stigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller exempelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor . Respektive chef har ansvar för rimlighetsbedömning av lönekostnader som bokats .
Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i systemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.
Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.

2.2.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de
pågående förändringar med digitalisering som pågår.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.
2.3.

Pensionsredovisning

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsredovisningen . Granskningen avser vad som rapporteras till KPA och hur kommunen säkerställer att uppgifterna är korrekta.

2.3.1.

Gjorda iakttagelser

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen innefattar hur rapportering av filen till KPA fungerar praktiskt. Kommunen har också kontroller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgifter inrapporteras till
KPA vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som finns i filen. Vi kommer
att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av årsbokslutet.

2.4.

Anläggningstillgångar

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen
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dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret
Dessutom har en utökad granskning genomförts gällande övergång till komponentredovisning samt redovisning av anskaffningar, redovisning av avskrivningar, värderingsprinciper,
rutiner för inventering samt rutiner för avyttringar.

2.4.1.

Gjorda iakttagelser

Vi har noterat att det pågår förändringar gällande investeringsprocessen med nya riktlinjer
från 2019, t ex ska ansvarsfördelning förtydligas och en bilaga med tillämpningsanvisningar
ska tas fram för att fungera som ett stöd i tolkningen.
Vi kan konstatera att kommunen ännu inte fullt ut tillämpar Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 avseende komponentredovisning. Kommunen tillämpar sedan
2017 komponentavskrivning för fastigheter. Tillämpning för gata och väg är dock ännu inte
införd då man inte hittat ett bra sätt att identifiera och särskilja komponenter. Det innebär
att kommunen tillämpar en successiv övergång inom detta område då det finns svårigheter
att dela upp och identifiera de gamla tillgångarnas olika komponenter.
l samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga tillgångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningarvilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar. Vid vår utökade granskning av
övergången till komponentredovisning har granskning skett dels av hur hantering av konvertering skett för gymnasieskolor i komponentuppdelning och dels hur uppdelning skett i
komponenter för ny investering under 2018. Konvertering till komponentindelning bedöms
ha skett tillfredsställande med undantag för gator och vägar enligt ovan.
Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggningstillgångar. Detta är ett område som man avser att förbättra under 2019.

2.4.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med de nya riktlinjerna gällande investeringsprocessen samt att slutföra komponentindelningen av gator och vägar.
Vi rekommenderar även att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggningstillgångar fortskrider, exempelvis genom att en rutin införs gällande central uppföljning
av att dokumenterad inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att
löpande inventera samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i anläggningsregi stret. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning
där man gått igenom anläggningsregistret och intygar korrektheten.
Uppföljning kommer ske av processen avseende nya riktlinjer och tillämpningen av desamma kommande år.
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2.5.

Exploatering

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även
omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstill gångar.

2.5.1.

Gjorda iakttagelser

Rutinbeskrivning avseende hantering av exploateringsredovisning finns framtagen och bedöms följas tillfredsställande. De stickprov som granskats i samband med löpande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning kommer att ske i samband
med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den.

2.6.

Inköpsprocessen

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
Utökad granskning har genomförts inriktad på inköp med fokus på konsultkostnad mot beställning/avtal och godkännande.

2.6.1.

Gjorda iakttagelser

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller
på upphandlingsenheten. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering. Det
sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data.

2.6.2 .

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av
fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.

2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter
Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar,
leverantörsskulder och skattekontot Vi har även granskat den redovisning av moms som
månadsvis lämnas till skatteverket.

2.7.1.

Gjorda iakttagelser

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs .
Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande.

2.8. !T-miljö
Granskning av kommunens generella /T-kontroller har genomförts . Följande områden har
utvärderats: behörigheter, programändringsrutiner och övriga generella /T-kontroller. Specifik inriktning på granskningen har gjorts avseende affärssystemet Raindance.
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2.8.1.

Gjorda iakttagelser

Vi har i samband med granskningen tagit del av kommunens IT -policy; digitala agenda samt
regler för informationssäkerhet Den digitala agendan ska vägleda och styra !T-utvecklingen inom Uddevalla Kommun. Regler för informationssäkerhet omfattar kommunens
övergripande mål, principer och roller för informationssäkerheten.
Genomgång har skett av vilka kontroller som finns för behörigheter och programändringar,
backuper i kommunens IT-miljö. Behörigheter till kommunens system föregås av godkänd
och dokumenterad beställning av respektive chef. Respektive systemförvaltare erhåller information om vilka system personen ska ha tillgång till. Systemförvaltarna lägger upp
dessa personer i systemen. Programförändringar hanteras enligt flödesschema med loggning av vilka förändringar som gjorts. Programförändringar testas och dokumenteras genom testprotokoll.
När personer avslutar tjänst inom kommunen avslutas personen i HR-systemet. Systemförvaltarna har dock svårt att hålla reda på vilka personer som slutat men vid avslut i HR-sy·
stemet så blir dessa personer utestängda från access till samtliga system. För Raindance
finns blankett för avslut av personers behörighet men avslut på detta sätt är ej vanligast
förekommande. Man föreslår från !T-avdelningens sida att en rutin införs för Raindance där
systemförvaltaren en gång i kvartalet erhåller en lista från !T-avdelningen med behöriga
användare för att kunna jämföra med användare i Raindance. Systemförvaltaren för Raindance kommer att införa rutinen.

2.8.2.

Rekommendationer

Vilka användare som har behörigheter till system såsom Raindance är angeläget att hålla
aktuellt. Vi rekommenderar att rutin med att jämföra användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Även för andra system kan det vara aktuellt att se över en sådan rutin.
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3. Identifierade eller befarade problem inför det kommande årsbokslutet
Vi har inte, förutom ovanstående noteringar, identifierat några problem med avseende på
det kommande årsbokslutet.

Göteborg den

h~ .,2...c.)l~
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rnst & Young AB

Anna de Blanche
Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB
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UDDEVALLA KOMM UN
Kommunstyrelsen
Kommunlednlngskonro1 e l

2019-03-15

2019 -03- 18

Till: Kommunfullmäktige

Löpande granskning 2018
EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån

granskning av intern kontroll i redovisningen under 2018. Den samlade bedömningen är att den
interna kontrollen kan forstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och
aspekter väsentliga får revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all
intern kontroll.
Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen.

•
•
•

•

•

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att forstärka löneprocessen med de
pågående forändringar med digitalisering som pågår.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi
rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med de nya riktlinjerna gällande
investeringsprocessen samt att slutfora komponentindelningen av gator och vägar.
Vi rekommenderar att arbetet med att forbättra den fysiska inventeringen av
anläggningstillgångar fortskrider, exempelvis genom att en rutin infors gällande central
uppfoljning av att dokumenterad inventeringskontroll utfors. Lämpligen bör man se över
möjligheten att löpande inventera samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i
anläggningsregistret.
Vi rekommenderar kommunen att regelbundet folja upp logglistor över forändringarna av
fasta data genom att infora en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.
Vi rekommenderar att rutin med att järnfora användare HR-systemet med behörigheter i
Raindance in fors. Ä ven for andra system kan det vara aktuellt att se över en sådan rutin.

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige for kännedom.

l

~~------------- ----'

Kommunens revisorer

•

l

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 73

Dnr KS 2019/00013

Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte
avgjorts den 28 februari
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.
I förteckningar daterade den 2019-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2019-02-28
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag äldre än 1 år, 2019-02-28
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-03-05

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte
avgjorts den 28 februari 2019
Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.
I förteckningar daterade den 2019-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Förteckning över ej avgjorda motioner, 2019-02-28
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag äldre än 1 år, 2019-02-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att godkänna redovisningen

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00013

Ärendeförteckning över
medborgarförslag ej avgjorda
inom ett år sedan de väcktes i
kommunfullmäktige

1(1)

2019-02-28

Nummer

Datum de väcktes i KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2018/00085

2018-01-22

Medborgarförslag från Emily Ellmarker om hundrastgård.

KS
2018/00046

2018-01-08

Medborgarförslag från Marie Forsström om hundrastgård i Ljungskile.

Kommunfullmäktige
beslutade att överlåta ärendet
till
Samhällsbyggnadsnämnden
för beslut. Beslut saknas
Kommunfullmäktige
beslutade att överlåta ärendet
till
Samhällsbyggnadsnämnden
för beslut. Beslut saknas

Ärendeförteckning över ej
Avgjorda motioner
1(4)
2019-02-28

Ärendeförteckning
Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

KS
2019/00150

2019-02-13

KS
2019/00138

2019-02-13

Motion från David Höglund Velasquez (V),
Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-Wallsby
(V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar
Motion från Martin Pettersson (SD) om att
avskaffa de legala klotterytorna

KS
2019/00137

2019-02-13

KS
2018/00754

2018-11-14

KS
2018/00678

2018-10-10

Handläggning

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
till kultur och fritidsnämnden. Svar från nämnden
saknas.
Motion från Martin Pettersson (SD) om att
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
tillföra förbud av passiv insamling av pengar till kommunstyrelsen. Ärendet finns hos
(tiggeri)
kommunledningskontoret för handläggning.
Tjänsteutlåtande saknas.
Motion från Mikael Staxäng(M), Jonas
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
Sandwall (KD), Elving Andersson (C), Rolf
till kultur och fritidsnämnden och
Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus på samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna har svarat
Rimnersområdet
och ärendet är hos kommunledningskontoret för
handläggning. Ärendet är anmält till
kommunstyrelsens sammanträden den 27 mars.
Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
gång och cykelväg till Ulvesund
till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har ännu
inte svarat.

Ärendeförteckning över ej
Avgjorda motioner
2(4)
2019-02-28

Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2018/00677

2018-10-10

KS
2018/00676

2018-10-10

KS
2018/00519

2018-09-12

KS
2018/00392

2018-05-16

KS
2018/00280

2018-04-11

Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
gång och cykel bro över Fjällvägen
till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har ännu
inte svarat.
Motion från Magnus Jakobsson (KD), om att Kommunfullmktige beslutade att remittera ärendet till
införa en ridpeng samt ett rättvist
kultur och fritidsnämnden. Nämnden har svarat och
anläggningsbidrag
kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Färdigställt tjänsteutlåtnade saknas.
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Kommunfullmäktige belsutade att remittera motionen
och Christer Hasslebäck (UP) om rondell vid till kommuntstyrelsen. Kommunledningskontoret har
Grohed för att hantera utfarterna från
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet
Ammenäs/Sund och Forshälla.
saknas.
Motion från Rolf Carlson (SD) angående
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
översyn av strategi för enskilda
till samhällsbyggnadsnämnden.
avloppsanläggningar
Samhällsbyggnadsnämnden har svarat och
kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Ärendet är anmält till
kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars.
Motion från Rolf Carlson (SD) angående
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
rekryteringsbonus
till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.

Ärendeförteckning över ej
Avgjorda motioner
3(4)
2019-02-28

Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2018/00021

2018-01-03

KS
2017/00571

2017-10-11

KS
2017/00339

2017-06-14

KS
2017/00309

2017-05-10

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
Christina Nilsson (KD) om stoppa antibiotikan till samhällsbyggnadsnämnden.
vid källan
Samhällsbyggnadsnämnden har svarat och
kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Motion från Elving Andersson (C) med flera
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
om hur vi ökar vår säkerhet och höjer vår
till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har
beredskap mot nya hot
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Motion från Elving Andersson (C) och Anna- Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
Malin Björk Joelsson (C) om att införa
till kommunstyrelsen, Uddevallahem, Ljungskilehem,
Huskurage i kommunens bostadsstiftelser samt HSB: stiftelse Jakobsberg, Fastighetsägarna i
verka för att privata fastighetsägare gör
Uddevalla, HSB Norra Bohuslän, Riksbyggen
detsamma
Uddevalla, Villaägarna i Uddevalla samt till privata
hyresvärdar enligt förteckning på kommunens
hemsida. Sista svarsdag var 2017-11-30. Yttranden
har inkommit från Uddevallahem och skanskullens
förvaltning. Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
trygghetsvakter i Uddevalla kommun
till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.

Ärendeförteckning över ej
Avgjorda motioner
4(4)
2019-02-28

Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

KS
2017/00069

2017-02-08

KS
2016/00505

2016-11-09

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta
fram en strategi mot hederskultur samt
hedersvåld
Motion från Elving Andersson (C) m.fl. om en
ny strategi för enskilda avloppsanläggningar
och stopp för avloppsslam på åkrarna

KS
2016/00065

2016-02-10

KS
2015/00687

2016-01-13

Handläggning

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden svarade och
kommunfullmäktige fattade beslut i frågan. Ärendet
överklagades och förvaltningsrätten upphävde
beslutet eftersom att de fann att jäv hade förelegat vid
handläggningen i kommunfullmäktige. Ärendet
tillställs kommunfullmäktige för beslut ånyo i mars
2019.
Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
Staxäng (M) om att förebygga/minimera risker till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och
för nya våldsbrott - generella med
kultur och fritidsnämnden. Samtliga remissinstanser
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika har svarat. Kommunledningskontoret har ärendet för
vapen och droger på skolor och verksamheter handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
som bedriva med offentliga medel
Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen
Uddevalla måste ta fram en strategi mot
till kommunstyrelsen. Utlåtande från förvaltningen
våldsbejakande islamism
saknas.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 75

Dnr KS 2018/00680

Marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende
fastigheterna Forshälla Sund 1:216 och 1:220
Sammanfattning
Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.
I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2019-03-31
och att byggstart ska ha skett innan 2019-08-31. Då exploatörens projektering dragit ut
på tiden har denne önskat skjuta fram datum för beviljat bygglov till 2019-06-15 och
datum för byggstart till 2019-11-15.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och
OBOS Mark AB.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-03-04

Handläggare

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt
Telefon 0522-69 64 97
adam.gistedt@uddevalla.se

Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB, avseende
fastigheterna Forshälla Sund 1:216 och 1:220
Sammanfattning

Uddevalla kommun och OBOS Mark AB träffade marköverlåtelseavtal avseende
fastigheterna Forshälla-Sund 1:216 och 1:220 den 19 november 2018. Beslutet att anta
marköverlåtelseavtalet antogs i kommunfullmäktige.
I marköverlåtelseavtalet ställs krav på att bygglov ska ha beviljats innan 2019-03-31
och att byggstart ska ha skett innan 2019-08-31. Då exploatörens projektering dragit ut
på tiden har denne önskat skjuta fram datum för beviljat bygglov till 2019-06-15 och
datum för byggstart till 2019-11-15.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Tillägg till marköverlåtelseavtal med OBOS Mark AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat tillägg till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla kommun och
OBOS Mark AB.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Kommunfullmäktige

Adam Gistedt
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr KS

2018/00680

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 76

Dnr KS 2019/00170

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Restenäs söder
Sammanfattning
Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för ett antal fastigheter i området Restenäs söder.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i enlighet med Uddevalla Vatten AB:s förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterad 2019-02-20
Västvattens tjänsteskrivelse, inkommen 209-02-22
Karta, daterad 2018-12-20
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning för Restenäs Söder

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

-

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-03-04

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Antagande -av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Restenäs söder
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för ett antal fastigheter i området Restenäs söder.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i enlighet med Uddevalla Vatten AB:s förslag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterad 2019-02-20
Västvattens tjänsteskrivelse, inkommen 209-02-22
Karta, daterad 2018-12-20
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning för Restenäs Söder

Ärendebeskrivning

Det föreslagna området består av totalt fyra fastigheter i området Restenäs södra.
Arbetet med att ansluta dessa är ett led i att ansluta samlad bebyggelse längs med
överföringsleden mellan Uddevalla stad och Ljungskile. Genom att förse fastigheterna
med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas försörjning och minskar
samtidigt miljöbelastningarna för det angränsande havet. Ett antagandebeslut av
verksamhetsområde krävs för att berörda fastigheter bli avgiftsskylda enligt lagen om
Allmänna vattentjänster (2006:412)
Uddevalla Vatten AB beslutade vid des sammanträde den 20 februari att föreslå
kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
enlighet med upprättad karta och fastighetsförteckning.

Dnr KS

2019/00170

Tjänsteskrivelse
2019-03-04

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Västvatten AB

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

2(2)
Dnr KS 2019/00170

Vöstvatten
Dnr 2018/335

Handläggare:
Peter Dos6

Telefon: 0522-63 88

35

Peter. dose@ va stvatten. se

Restenäs söder
Verksa m hetsområde för vatten och spi I lvatten

1

Sammanfattning
Området är beläget längs med Fräknestranden mellan Uddevalla och
Ljungskile. Området som föreslårs ska ingå i verksamhetsområdet består av
4 befintliga fastigheter. Entreprenadarbetet för anläggandet av vatten och
lspillavtten planeras att färdigställas och slutbesiktigas under vintern
2Ot9/2O2O.

Beslutsunderlag

-

Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna
verksamhetsområdet
Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2OL8-t2-20

Förslag

till beslut

Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

besluta om

allmänt verksamhetsområde för vatten och lspillvatten enligt bifogad karta
och förteckning för Restenäs söder.

Ärendebeskrivning
Området består av totalt

4 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten
och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt
för Kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar
miljöbelastningen på recipienten som är havet utmed Fräknestranden.
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led i att ansluta samlad
bebyggelse längs med överföringsledningen mellan Uddevalla stad och
Ljungskile.
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli
avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412).
Med vänlig hälsning
VÄSTVATTEN AB

Peter Dosd
Projektledare

Bilagor
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet

2, En karta över föreslaget verksamhetsområde, ZOLS-72-2O
3. Översiktskarta över områdenas lokalisering
1

Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad.

Adress: Västvatten AB ' Kanslibacken 9 . 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 . info@vastvatten.se

v

1 (2)

BILAGA

1

Vöstvatten
2019-oL-24

HANDLAGGARE:
Peter Dos6
TELEFON 0522-63 88 35
peter, dose@vastvatten. se

Restenäs söder, verksamhetsområde VoVS
Totalt 4 fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet for vatten och spillvatten.

Fastigheter

Del av fastighet och avser adress

Nr i kartan

RESTENÄS 2:32

I

RESTENÄS 2:208

2

RESTENÄS 2:].94

3

RESTENÄS 2:55

4

Fastigheter

HEMSIDA
www. vastvatten. se

E-POST
info@vastvatten. se

Del av fastighet och avser adress
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Kanslibacken 9
451 81 Uddevalla
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 77

Dnr KS 2019/00169

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Ulvesund Saltdalen och Krokens väg
Sammanfattning
Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari 2019 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för Ulvesund Saltdalen
och Krokens väg. Området består idag av sammanlagt 58 fastigheter.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde i
enlighet med Uddevalla Vatten AB:s förslag
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Västvattens tjänsteskrivelse, 2019-03-04, inkommen 2019-02-22
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterat 2019-02-20
Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2019-12-20
Förteckning över berörda fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning för Ulvesund Saltdalen och Krokens väg.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-03-04

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten Ulvesund Saltdalen och Krokens väg
Sammanfattning

Uddevalla Vatten AB har vid dess sammanträde den 20 februari 2019 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för Ulvesund Saltdalen
och Krokens väg. Området består idag av sammanlagt 58 fastigheter.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde i
enlighet med Uddevalla Vatten AB:s förslag
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Västvattens tjänsteskrivelse, 2019-03-04, inkommen 2019-02-22
Protokoll från Uddevalla Vatten AB, daterat 2019-02-20
Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2019-12-20
Förteckning över berörda fastigheter
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning för Ulvesund Saltdalen och Krokens väg.
Ärendebeskrivning

Ulvesund Saltdalen och Krokens väg ligger ut med Fräknestranden och består av
sammanlagt 58 fastigheter. Att ansluta dessa fastigheter till kommunalt vatten och
avlopp är ett led av att ansluta områdena längs med Fräknestranden till
överföringsledningen mellan Uddevalla stad och Ljungskile vilket minskar
miljöbelastningen för havet utanför området. Under förutsättning att ett antagande sker
beräknas arbetet med att ansluta fastigheterna vara färdigställt hösten 2020. Ett
antagandebeslut krävs för att berörda fastigheter ska bli avgiftsskylda enligt lagen om
allmänna vattentjänster.
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning.

Dnr KS

2019/00169

Tjänsteskrivelse
2019-03-04

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Västvatten AB

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

2(2)
Dnr KS 2019/00169

Vöstvatten
Dnr 2018/336

Handläggare:
Peter Dosd

Telefon: 0522-63 88

35

Peter. dose@vastvatten. se

Ulvesund Saltdalen och Krokens väg
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten'
Sammanfattning
Området är beläget längs med Fräknestranden mellan Uddevalla och
Ljungskile. Området som föreslårs ska ingå i verksamhetsområdet består av
58 befintliga fastigheter. Entreprenadarbetet för anläggandet av vatten och
lspillavtten planeras att färdigställas och slutbesiktigas under hösten 2020.

Beslutsunderlag

-

-

Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna
verksamhetsområdet
Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2Ot8-!2-20

Förslag

till beslut

Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
allmänt verksamhetsområde för vatten och lspillvatten enligt bifogad karta
och förteckning för Ulvesund Saltdalen och Krokens vä9.
Ärendebeskrivning
Området består av totalt 58 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten
och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt
för Kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar
miljöbelastningen på recipienten som är havet utmed Fräknestranden.
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led iatt ansluta samlad
bebyggelse längs med överföringsledningen mellan Uddevalla stad och
Ljungskile.

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli
avg iftsskyld iga en ligt Lagen o m Al I m ä n na vattentj ä nster ( 2006 : 4 1 2 ).
Med vänlig hälsning
VÄSTVATTEN AB

Peter Dosd

Projektledare

Bilagor
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet
2. fvå kartor över föreslaget verksamhetsområde 1,2 och I,3, 2Ol8-t2-2O
3. Översiktskarta över områdenas lokalisering
1

Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad

Adress: Västvatten AB . Kanslibacken 9

.

451 81 UDDEVALLA

Kontakt: 0522-63 88 00 . info@vastvatten.se

v
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Vöstvotten

ttttrtotÄecnRe:
Peter Dosd

TELEFON 0522-63 88 35
peter.dose@vastvatten. se

Ulvesund Saltdalen & Krokens vä9, verksamhetsområde VoVS.
Totalt 58 fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 78

Dnr KS 2019/00100

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättning av
reinvesteringar 2019 avseende gator, vägar och allmän
platsmark
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i
samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Planen innebär att investeringsbehovet ökar med 18 mkr jämfört med budget 2019 och
uppgår enligt förslaget till 25 mkr. Anledningen till att reinvesteringsbehovet är mycket
större nu än tidigare är att samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inventering
av standarden på gator, vägar och cykelvägar i Uddevalla kommun.
Det verkliga och totala behovet av reinvesteringar för gator, vägar och cykelvägar har
blivit känt och tydligt. Det är alltså framförallt budgeten för asfaltering och
ytbeläggning på gator, vägar och cykelvägar som reviderats utifrån den genomförda
inventeringen. Tidigare redovisad budget på 7 mkr avser endast asfaltering på gator och
vägar. Den totala budgeten för reinvesteringar vad gäller gator, vägar och allmän
platsmark har också kompletterats med andra åtgärder inom planerat underhåll för att ge
en total bild av reinvesteringsbehovet inom detta område.
Ekonomikontorets bedömning är att ökningen av reinvesteringen kan inrymmas i
kommunens investeringsutrymme för 2019.
Ingemar Samuelsson (S) och Mikael Staxäng (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-01-24 §31
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Beläggningsplan gator och vägar samt gång- och cykelvägar
Bilaga 2 Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fontäner m.m.
Kartunderlag för Hogstorp
Kartunderlag för Lane
Kartunderlag för Ljungskile
Kartunderlag för Uddevalla

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 78
att godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan för 2019,
avseende gator, vägar och allmän platsmark

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-13

Handläggare

Ekonomichef Bengt Adolfsson
Telefon 0522-69 60 15
bengt.adolfsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättning av
reinvesteringar 2019 avseende gator, vägar och allmän
platsmark
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i
samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Planen innebär att investeringsbehovet ökar med 18 mkr jämfört med budget 2019 och
uppgår enligt förslaget till 25 mkr. Anledningen till att reinvesteringsbehovet är mycket
större nu än tidigare är att samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inventering
av standarden på gator, vägar och cykelvägar i Uddevalla kommun.
Det verkliga och totala behovet av reinvesteringar för gator, vägar och cykelvägar har
blivit känt och tydligt. Det är alltså framförallt budgeten för asfaltering och
ytbeläggning på gator, vägar och cykelvägar som reviderats utifrån den genomförda
inventeringen. Tidigare redovisad budget på 7 mkr avser endast asfaltering på gator och
vägar. Den totala budgeten för reinvesteringar vad gäller gator, vägar och allmän
platsmark har också kompletterats med andra åtgärder inom planerat underhåll för att ge
en total bild av reinvesteringsbehovet inom detta område.
Ekonomikontorets bedömning är att ökningen av reinvesteringen kan inrymmas i
kommunens investeringsutrymme för 2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Samhällsbyggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-01-24 §31
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24
Bilaga 1 Beläggningsplan gator och vägar samt gång- och cykelvägar
Bilaga 2 Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fontäner m.m.
Kartunderlag för Hogstorp
Kartunderlag för Lane
Kartunderlag för Ljungskile
Kartunderlag för Uddevalla
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna igångsättning av reinvesteringar enligt bifogade plan för 2019,
avseende gator, vägar och allmän platsmark

Dnr KS

2019/00100

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-13

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i flerårsplan 2019-2021 får nyinvesteringar och reinvesteringar med
projektstart 2019 påbörjas, förutom markerade investeringsobjekt som prövas särskilt av
kommunfullmäktige före igångsättning. Reinvesteringar för 25 mkr avseende planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark är sådana objekt som särskilt
markerades i planen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en
reinvesteringsplan för 2019 avseende gator, vägar och allmän platsmark för
godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i
Kommunfullmäktige.
Planen innebär att investeringsbehovet ökar med 18 mkr jämfört med budget 2019 och
uppgår enligt förslaget till 25 mkr. Anledningen till att reinvesteringsbehovet är mycket
större nu än tidigare är att samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inventering
av standarden på gator, vägar och cykelvägar i Uddevalla kommun. Se bifogade
dokument. Det verkliga och totala behovet av reinvesteringar för gator, vägar och
cykelvägar har blivit känt och tydligt. Det är alltså framförallt budgeten för asfaltering
och ytbeläggning på gator, vägar och cykelvägar som
reviderats utifrån den genomförda inventeringen. Tidigare redovisad budget på 7 mkr
avser endast asfaltering på gator och vägar. Den totala budgeten för reinvesteringar vad
gäller gator, vägar och allmän platsmark har också kompletterats med andra åtgärder
inom planerat underhåll för att ge en total bild av reinvesteringsbehovet inom detta
område.
Kartorna visar standarden på gatorna utifrån rött, gult och grönt. Det röda innebär att
gatorna redan är uttjänta och gula markeringar innebär att gatorna inom de närmsta åren
är uttjänta.
I posten för planerat underhåll gator och vägar ingår:
- 15 mkr för gator och vägar.
- 10 mkr för lekplatser, broar, parker, bergskärning
Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00100

Protokoll
Samhällsbyggnadsnömnden

2019-01-24

UDDEVALLA KOMM UN
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

2019 -02- o4

11i;uiew it5 /2otqj \DO
Dnr SBN 2019/00008

§ 31

Reinvesteringar 2019 avseende planerat underhåll av gator,
vägar och allmän platsmark
Sammanfattning

Enligt beslut i flerårsplan 2019-2021 får nyinvesteringar och reinvesteringar med
projektstart 2019 påbörjas, forutom markerade investeringsobjekt som prövas särskilt av
kommunfullmäktige före igångsättning. Reinvesteringar fOr 25 mkr avseende planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark är sådana objekt som särskilt
markerades i planen.
Samhällsbyggnadsfdrvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskri ve lse 2019-0 1-04
Bilaga 1- Beläggningsplan gator och vägar samt gång- och cykelvägar
Bilaga 2- Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fontäner m.m.
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om igångsättning av reinvesteringar för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark.

Justerandes . ·
(

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2019-01-04

Dn r SBN 2019/00008

UDDEVALLA KOM MUN -l<omrnunsly,.elsen
Kommun ledningskon lo! et

Handläggare

EnhetschefPaula Nyman
Telefon 0522-69 60 00
paula.nyman@uddevalla. se

2019 -02- o4

Reinvesteringar 2019 avseende planerat underhåll av gator,
vägar och allmän platsmark
Sammanfattning

Enligt beslut i flerårsplan 2019-2021 får nyinvesteringar och reinvesteringar med
projektstart 2019 påbörjas, förutom markerade investeringsobjekt som prövas särskilt av
kommunfullmäktige före igångsättning. Reinvesteringar för 25 mkr avseende planerat
underhåll av gator, vägar och allmän platsmark är sådana objekt som särskilt
markerades i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till en reinvesteringsplan för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden och för beslut om igångsättning i Kommunfullmäktige.
Reinvesteringar 2019
Planerat underhåll idr gator, vägar och allmän platsmark

kr

Berg
Broar
Beläggning- gator och vägar
Beläggning- gång- och cykelvägar
Lekplatser (utbyte av utrustning)
Parker, planteringar och fontäner
Stödmurar, trappor och bryggor

l 500
3 000
15 000
l 500
l 000
2 000
l 000

Totalt

25 000 000

000
000
000
000
000
000
000

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Bilaga 1- Beläggningsplan gator och vägar samt gång- och cykelvägar
Bilaga 2- Reinvesteringsobjekt lekplatser, broar, berg, parker, fontäner m.m.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-01-04

'

'

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om igångsättning av reinvesteringar för 2019
avseende gator, vägar och allmän platsmark

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

PaulaNyman
Enhetschef

Dnr SBN 2019/00008

UDDEVALLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunledningskon lo,." t

2019 -02- o4

Bilaga l : Dn r SBN 2019/00008
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Bilaga 2 : Dnr SBN 2019/00008
Diarienr

Reinvesteringsobjekt 2019

~S[~O l q J )tJO

2019

Objekt

Lekplatser

Utbyte av utrustning, Tant Gröns väg.

Parker och planteringar

Dräneringar, gångstigar, anläggning av gräsmattor och buskage m. m

Fontän, renovering

Skansplan/Gustav B Thordenspark

Berg

Kurverödsleden
Lelångevägen (Brattåsverket)
Göteborgsvägen (del av Hästepallarna)
Oljehamnsvägen

Broar

Fyrkvägen

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 79

Dnr KS 2019/00124

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda, förtydligande gällande förfarandet vid
ansökning om fast arvode, § 14
Sammanfattning
Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, §§ 15–17) behöver fasta arvoden justeras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
§ 14, 2 st. i Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda finns följande text:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets
nivå inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. För
förtroendevald som väljs in i flera nämnder beslutar personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.
Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det bedöms som enklare om de som inte når upp till 30 % får ansöka
om § 14 om de så önskar och då blir det dessa ärenden som ska avgöras i
personalutskottet. Prövningar bör också göras i det fall förtroendevald innehar uppdrag
som inte återfinns i bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för fortsatt handläggning.
Följande förslag på ny text har tagits fram.
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast
arvode hos personalutskottet.
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen.
I bilaga 2 föreslås det även att de uppräknade namnen på utskotten byts ut mot
”kommunstyrelsens utskott”.
Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP) och Martin
Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Kommunstyrelsens protokoll, 20179-02-27 § 54
Personalutskottets protokoll, 2019-02-20 § 4
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2019-02-11
Utdrag ur riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda och bilaga 2.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

forts. § 79
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): att arvodering till andre vice ordförande likställs med
arvodering till ledamot i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna avseende bilaga 2 i
riktlinjerna mot Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 14 samt bilaga 2 i
enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14

Reservation
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering.
Nuvarande arvodesreglemente bygger på en princip om två politiska block.
När det ena blocket har förlorat valet sjunker ersättningen marginellt.
Vi har idag tre politiska block i Uddevalla, och således bör principerna för
arvodesreglementet revideras. Det finns ingen motiverad anledning till att ha så oerhört
kraftiga skillnader mellan oppositionsblockens förutsättningar att bedriva sin
oppositionspolitik

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-14

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda gällande förfarandet för ansökan om fast
arvode m.m.
Sammanfattning

Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, §§ 15–17) behöver fasta arvoden justeras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
§ 14, 2 st. i Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda finns följande text:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets
nivå inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. För
förtroendevald som väljs in i flera nämnder beslutar personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.
Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det bedöms som enklare om de som inte når upp till 30 % får ansöka
om § 14 om de så önskar och då blir det dessa ärenden som ska avgöras i
personalutskottet. Prövningar bör också göras i det fall förtroendevald innehar uppdrag
som inte återfinns i bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för fortsatt handläggning.
Följande förslag på ny text har tagits fram.
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast
arvode hos personalutskottet.
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen.
I bilaga 2 föreslås det även att de uppräknade namnen på utskotten byts ut mot
”kommunstyrelsens utskott”.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Kommunstyrelsens protokoll, 20179-02-27 § 54

Dnr KS

2019/00124

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-14

Personalutskottets protokoll, 2019-02-20 § 4
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse2019-02-11
Utdrag ur riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda och bilaga 2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 14 samt bilaga 2 i
enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Lönenheten, Kommunledningskontoret

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS 2019/00124

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-02-27

§ 54

Dnr KS 2019/00124

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Sammanfattning
Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, §§ 15–17) behöver fasta arvoden justeras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
§ 14 i riktlinjerna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda finns följande text:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets nivå
inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. För förtroendevald
som väljs in i flera nämnder beslutar personalutskottet om den totala omfattningen av
uppdragen.
Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det blir enklare om de som inte når upp till 30 % får ansöka om § 14
om de så önskar och då blir det dessa ärenden som ska avgöras i personalutskottet.
Förslag till revidering av texten:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets nivå
inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. Förtroendevald som
har fler kommunala uppdrag kan ansöka hos personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.
Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo
(MP), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.
Ajournering begärs och verkställs 13:30-13:50
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll, 2019-02-13 § 4
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, bilaga
Yrkanden
Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez (V), Jarmo Uusitalo (MP):
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för fortsatt handläggning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-02-27

forts. § 54
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för fortsatt handläggning

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-01 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-04
Kommunledningskontoret, löneavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Personalutskottet

2019-02-20

§4

Dnr KS 2019/00124

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Sammanfattning
Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, §§ 15–17) behöver fasta arvoden justeras. Fasta arvoden återfinns i bilaga
2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
§ 14 i riktlinjerna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda finns följande text:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets
nivå inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. För
förtroendevald som väljs in i flera nämnder beslutar personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.
Skrivningarna innebär att alla som har mer än ett ordinarie uppdrag ska upp i
personalutskottet. Det blir enklare om de som inte når upp till 30 % får ansöka om § 14
om de så önskar och då blir det dessa ärenden som ska avgöras i personalutskottet.
Förslag till revidering av texten:
För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd- /styrelseuppdrag, dessutom ingår i
utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska personalutskottet fastställa utskottets
nivå inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning. Förtroendevald
som har fler kommunala uppdrag kan ansöka hos personalutskottet om den totala
omfattningen av uppdragen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30, §§ 15-17
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, bilaga 2
Beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda bilaga 2, samt
att revidera texten i § 14 till: För förtroendevald som utöver sitt ordinarie nämnd/styrelseuppdrag, dessutom ingår i utskott, råd, kommittéer eller beredningar ska
personalutskottet fastställa utskottets nivå inklusive ersättning för förlorad semester och
pensionsersättning. Förtroendevald som har fler kommunala uppdrag kan ansöka hos
personalutskottet om den totala omfattningen av uppdragen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Personalutskottet

2019-02-20

Vid protokollet
Elisabeth Johansson
Justerat 2019-02-20
Mikael Staxäng och David Sahlsten
Justeringen är tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-27 intygar Elisabeth Johansson
Expedierat 2019-02-27
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-02-11

Handläggare

Lönechef Caritha Jacobsson
Telefon 0522-69 60 31
caritha.jacobsson@uddevalla.se

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda
Sammanfattning

Med anledning av beslut om förändringar i kommunstyrelsens utskottsorganisation (KS
2019-01-30, §§ 15–17) behöver fasta arvoden för justeras. Fasta arvoden återfinns i
bilaga 2 till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30, §§15-17
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda, bilaga 2
Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda bilaga 2

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Caritha Jacobsson
Lönechef

Dnr KS

2019/00124

UaFS

Blad 1

BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA
Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118, reviderade 11
februari 2015, § 30, 14 oktober 2015, § 257 samt 2016-12-14, § 290
Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med
82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.
Faktor:
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

25 %
10 %
10 %

KOMMUNENS REVISORER
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

8,0 %
4,0 %
2,0 %

KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)
1:a, 2:a vice ordförande (heltid)
Övriga kommunalråd (heltid)
Ledamot/ersättare
Ledamot/ ersättare som endast har fast ersättning enl § 14 eller § 15

130 %
110 %
100 %
4,2 %
12,6 %

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

65 %
45 %
1,45 %

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

50 %
30 %
1,3 %

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

65 %
45 %
1,45 %

SOCIALNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

75 %
55 %
1,6 %

UaFS

VALNÄMND
Ordförande valår
Vice ordförande valår
Ledamot/ersättare valår
Ordförande icke valår
Vice ordförande icke valår
Ledamot/ersättare icke valår
ÖVERFÖRMYNDARE
Ersättare för överförmyndare, 20 % av överförmyndarens arvode

Blad 2

3,00 %
2,25 %
0,0 %
0,50 %
0,25 %
0,0 %
19 %
4%

Personalutskott, Arbetsmarknadsutskott, Jävsutskott, Hållbarhetsberedningen
Hälsopolitiska rådet och kommunstyrelsens utskott
Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

2,50 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %

Rådet för äldre och Rådet för personer med funktionsnedsättning
Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda

1,25 %

Kommitté ex Vänortskommitté (inkl. Vänortsstyrelsen)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

1,00 %
0,50 %
0,00 %

Demokratiberedningen
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

1,50 %
1,00 %
0,50 %

UaFS

Blad 1

Utdrag ur riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Förslag till ny text är markerad i röd färg
EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MED
UPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER
§ 14
För förtroendevalda med uppdrag som sammantaget är minst 30 procent utgår
ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Dessa har dock rätt till
timarvode för deltagande i kommunfullmäktige.
För förtroendevald, som utöver sitt ordinarie nämnd-/styrelseuppdrag, dessutom
ingår i utskott, råd, kommittéer eller beredningar skall personalutskottet fastställa
utskottens nivå inklusive ersättning för förlorad semester och pensionsersättning.
För förtroendevald som väljs in i flera nämnder/styrelser beslutar personalutskottet
om den totala omfattningen av uppdragen.
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast
arvode hos personalutskottet.
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen.
Pensionsförmån kommer att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
med omfattande politiska uppdrag”.
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från
kommunen upphör under samma tidsperiod.
Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens ordförande
eller någon av 1:e/2:e vice ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall
personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en
timme för varje frånvarotimme.
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt.
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.

UaFS

Blad 2

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.

Protokollsutdrag
Personalutskottet

2019-02-20

§7

Dnr KS 2019/00125

Förtydligande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
förtroendevalda för gruppmöte
Sammanfattning
Det finns ett behov av att förtydliga vilken ersättning som gäller vid deltagande i
gruppmöte. Inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, utskott/beredning har
den förtroendevalde rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för gruppmötet.
Om den förtroendevalde har förlorad arbetsinkomst i samband med gruppmötet kan den
förtroendevalde begära ersättning, oavsett om gruppmötet är på dagtid eller kvällstid.
Detta sker genom att fylla i blankett som används till gruppmötet. Gruppledaren intygar
närvaron genom att skriva under.
Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda, § 2 stycke 5, bör kompletteras
med följande:
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd,
utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på dag- eller
kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt löneavdrag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
Beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda med komplettering
av § 2 b enligt förslaget ovan.
Vid protokollet
Elisabeth Johansson
Justerat 2019-02-20
Mikael Staxäng och David Sahlsten
Justeringen är tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-27 intygar Elisabeth Johansson
Expedierat 2019-02-27
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 80

Dnr KS 2019/00125

Revidering av riktlinjer för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda, förtydligande av ersättning för förlorad
arbetsförtjänst för förtroendevalda för gruppmöte
Sammanfattning
Det finns ett behov av att förtydliga vilken ersättning som gäller vid deltagande i
gruppmöte. Inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, utskott/beredning har
den förtroendevalde rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för gruppmötet.
Om den förtroendevalde har förlorad arbetsinkomst i samband med gruppmötet kan den
förtroendevalde begära ersättning, oavsett om gruppmötet är på dagtid eller kvällstid.
Detta sker genom att fylla i blankett som används till gruppmötet. Gruppledaren intygar
närvaron genom att skriva under.
Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda, § 2 stycke 5, bör kompletteras
med följande:
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd,
utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på dag- eller
kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt löneavdrag.
Stefan Skoglund (S), Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar
Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
Personalutskottets protokoll, 2019-02-20 § 7
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda med komplettering
av § 2 b enligt förslaget
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-02-12

Handläggare

Lönechef Caritha Jacobsson
Telefon 0522-69 60 31
caritha.jacobsson@uddevalla.se

Förtydligande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
förtroendevalda för gruppmöte
Sammanfattning

Det finns ett behov av att förtydliga vilken ersättning som gäller vid deltagande i
gruppmöte. Inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, utskott/beredning har
den förtroendevalde rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för gruppmötet.
Om den förtroendevalde har förlorad arbetsinkomst i samband med gruppmötet kan den
förtroendevalde begära ersättning, oavsett om gruppmötet är på dagtid eller kvällstid.
Detta sker genom att fylla i blankett som används till gruppmötet. Gruppledaren intygar
närvaron genom att skriva under.
Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda, § 2 stycke 5, bör kompletteras
med följande:
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd,
utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på dag- eller
kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt löneavdrag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att revidera Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda med komplettering
av § 2 b enligt förslaget

Peter Larsson
Kommundirektör

Caritha Jacobsson
Lönechef

Dnr KS

2019/00125

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-02-12

Expediera till

Dnr KS 2019/00125

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-02-27

§ 53

Dnr KS 2019/00164

Gruppledararvode
Sammanfattning
Gruppledarna utgör partiernas fullmäktigegruppers kontakt med övriga partier och
förvaltningen.
I det politiska arbetet förekommer frågor och problemställningar som ligger utanför det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och få information om sådana frågor.
Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partierna i
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanför det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.
Arvodet är till valda gruppledare i samtliga partier i fullmäktige. De personer som
uppbär gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 % gånger inkomstprisbasbeloppet gånger 82 %
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S) och
Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2019-02-22
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S): avslag
till förslaget i handlingarna.
Mikael Staxäng (M): bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att införa
gruppledararvode från och med 2019-01-01
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Mikael Staxängs (M)
tilläggsyrkande mot Ingemar Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna med Mikael Staxängs
(M) tilläggsyrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-02-27

Forts. § 53
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att införa ett gruppledararvode för gruppledarna i de partier som finns representerade i
kommunfullmäktige samt,
att storleken på gruppledararvodet skall vara 25%.
att gruppledararvode införs i Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda
att införa gruppledararvode från och med 2019-01-01
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-01
Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo
Justeringen tillkännagiven på anslagstavla 2019-03-01 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-04

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Skrivelse
2019-02-22

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Gruppledararvode
Sammanfattning

Gruppledarna utgör partiernas fullmäktigegruppers kontakt med övriga partier och
förvaltningen.
I det politiska arbetet förekommer frågor och problemställningar som ligger utanför det
ordinarie politiska arbetet och som inte ligger inom fastställd arvodering.
Samverkansmajoriteten vill att samtliga partier, inte bara nämnds- och styrelsepresidier,
ska kunna delta i och få information om sådana frågor.
Avsikten med gruppledararvodet är exempelvis att kunna samråda mellan partierna i
olika frågor och ge en möjlighet att arbeta långsiktigt och partiövergripande med
kommunala frågor som ligger utanför det ordinarie nämnds- och styrelsearbetet.
Exempelvis kan detta röra investeringsbudgeten eller andra kommunövergripande
frågor.
Arvodet är till valda gruppledare i samtliga partier i fullmäktige. De personer som
uppbär gruppledararvode skall inte uppbära annan ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid gruppmöten.
Gruppledararvode beräknas som 25 % gånger inkomstprisbasbeloppet gånger 82 %
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2019-02-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att införa ett gruppledararvode för gruppledarna i de partier som finns representerade i
kommunfullmäktige samt,
att storleken på gruppledararvodet skall vara 25%.
att gruppledararvode införs i Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda

Christer Hasslebäck (UP)
Kommunstyrelsens ordförande

Dnr KS

2019/00164

Tjänsteskrivelse
2019-02-22

Expediera till
Löneavdelningen, kommunledningskontoret

2(2)
Dnr KS 2019/00164

UaFS

BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA

Blad 1

FÖRSLAG

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118, reviderade 11
februari 2015, § 30, 14 oktober 2015, § 257 samt 2016-12-14, § 290
2019-03-13 § XX
Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med
82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.
Faktor:
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

25 %
10 %
10 %

GRUPPLEDARE

25 %

KOMMUNENS REVISORER
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

8,0 %
4,0 %
2,0 %

KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)
1:a, 2:a vice ordförande (heltid)
Övriga kommunalråd (heltid)
Ledamot/ersättare
Ledamot/ ersättare som endast har fast ersättning enl § 14 eller § 15

130 %
110 %
100 %
4,2 %
12,6 %

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

65 %
45 %
1,45 %

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

50 %
30 %
1,3 %

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

65 %
45 %
1,45 %

SOCIALNÄMND
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot/ersättare

75 %
55 %
1,6 %

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 81

Dnr KS 2018/00663

Komplettering av överenskommelse om samarbetet mellan
VGR och kommunerna i VG kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att
anta Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland från den 1 april 2017 till den 31
december 2020. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ställa sig bakom underavtalet
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk. Detta underavtal föreslås nu kompletteras
och från och med 2018-01-01 innefatta även personer med spelmissbruk i enlighet med nya
bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
Västkom och Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa
sig bakom avtalet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att Uddevalla
kommun ställer sig bakom kompletteringen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Socialnämndens protokoll 2018-11-21 § 169.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018- 10-10.
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk.
Följebrev till komplettering av överenskommelse.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom föreslagen komplettering av överenskommelsen.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-03-07

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Komplettering av överenskommelse om samarbetet mellan
VGR och kommunerna i VG kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att anta Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland från den 1 april 2017 till den 31 december 2020. Kommunfullmäktige beslutade
samtidigt att ställa sig bakom underavtalet Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Detta undervatal föreslås nu kompletteras
och från och med 2018-01-01 innefatta även personer med spelmissbruk i enlighet med nya
bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
Västkom och Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa
sig bakom avtalet. Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att Uddevalla
kommun ställer sig bakom kompletteringen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Socialnämndens protokoll 2018-11-21 § 169.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018- 10-10.
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar och personer med missbruk.
Följebrev till komplettering av överenskommelse.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom förelagen komplettering av överenskommelsen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Fyrbodals kommunalförbund
Västkom

Markus Hurtig
Utredare

1(1)
Dnr KS

Protokoll
Socialnämnden

2018-11-21

§ 169

Dnr SN 2018/00271

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk
Sammanfattning
Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med
missbruk föreslås kompletteras och innefatta from 2018-01-01 även personer med
spelmissbruk i enlighet med nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL och
socialtjänstlagen, SoL. Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att remittera ärendet
till socialnämnden. Socialtjänsten föreslår att Uddevalla kommun ställer sig bakom
kompletteringen.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-10-10.
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut att remittera till socialnämnden 201809-26.
Följebrev till komplettering av överenskommelse, inkommen 2018-09-21.
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2018-05-16.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-10-10 som remissvar.
Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2018-11-28
Stefan Skoglund, Said Olsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-29 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2018-11-29
Kommunstyrelsen
Christer Fransson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Socialtjänsten

2018-10-10

Handläggare

Avdelningschef Christer Fransson
Telefon 0522-69 76 46
christer.fransson@uddevalla.se

Komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk
Sammanfattning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med
missbruk föreslås kompletteras och innefatta from 2018-01-01 även personer med
spelmissbruk i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL.
Socialtjänsten förslår att Uddevalla kommun ställer sig bakom kompletteringen
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes delegation att remittera till socialnämnden 2018-09-28
Förslag till komplettering 2018-09-28
Följebrev till kompletteringen 2018-09-28
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Förslag till beslut

att
till kommunstyrelsen avge socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-10-10 som remissvar

Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med
missbruk föreslås kompletteras och innefatta from 2018-01-01 även personer med
spelmissbruk i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL.
Socialtjänsten förslår att Uddevalla kommun ställer sig bakom kompletteringen.
Bakgrund

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453),
Sol, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.
De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om
personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel,

Dnr SN 2018/00271

Tjänsteskrivelse

2(2)

Socialtjänsten

2018-10-10

läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med
spelmissbruk eller spelberoende.
l Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk, med giltighet 2017-04-01-2020-12-31. Denna överenskommelse föreslås
kompletteras för att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya
bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om
komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer
med spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att
rekommendera sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget.
Fyrbodals direktion har den 20 september beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms förslag.

Malin Krantz
Socialchef

Expediera till

Christer Fransson
Avdelningschef

Dnr SN 2018/00271

Förslag till kompletteringar
2018-05-16

Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera
kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig
bakom kompletteringen.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari
2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till
kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött.

Förslag till kompletteringar
Sida 1, Rubrik:
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.
Överenskommelsen gäller 2017-04-01 – 2020-12-31.
Kompletterad 2018-06-01 i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL om spelmissbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:
Samarbete kring personer med missbruk
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälsooch sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. I enlighet
med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om
pengar med annat missbruk.
Sida 6 punkt 3.2 Rubrik
Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar

Förslag till kompletteringar
2018-05-16

Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan
Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar

 Ställningstagande - Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04
Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16
Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-27

§ 82

Dnr KS 2019/00179

Bokslut för donationsfonder 2018
Sammanfattning
Kommunledningens förslag till bokslut för kommunens donationsfonder för år 2018.
Donationsfondernas tillgångar per 2018-12-31 uppgick till 396 167kr (947 107 kr fg
år). Minskningen av tillgångarna består i att 541 663 kr har utdelats och att fonderna
därutöver haft administrativa kostnader om 9 277 kr.
Donationsfondernas årsbokslut är upprättade i enlighet med stiftelselagen och utdelning
ur fonderna och avsättning till fondkapitalet har i övrigt skett i enlighet med gällande
stadgar och redovisningsmetodik.
I de fonder där samtliga tillgångar har delats ut ska anmälan om upplösning av
respektive fond göras till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Donationsfonder 2018 Sammanställning KS
Donationsfonder 2018 Revisionsberättelser KS.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa bokslut per 2018-12-31 för donationsfonderna enligt föreliggande förslag
att anmäla om upplösning av följande donationsfonder till Länsstyrelsen:
Samfond nr 2
Samfond nr 5
Samfond nr 6
Särfond nr 3
AW Rydholms Allmänna fond
Uddevalla gymnasieskolas samfond
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-28
Christer Hasslebäck, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-06

Handläggare

Ekonomichef Bengt Adolfsson
Telefon 0522-69 60 15
bengt.adolfsson@uddevalla.se

Bokslut för donationsfonder 2018
Sammanfattning

Kommunledningens förslag till bokslut för kommunens donationsfonder för år 2018.
Donationsfondernas tillgångar per 2018-12-31 uppgick till 396 167kr (947 107 kr fg år).
Minskningen av tillgångarna består i att 541 663 kr har utdelats och att fonderna
därutöver haft administrativa kostnader om 9 277 kr.
Donationsfondernas årsbokslut är upprättade i enlighet med stiftelselagen och utdelning
ur fonderna och avsättning till fondkapitalet har i övrigt skett i enlighet med gällande
stadgar och redovisningsmetodik.
I de fonder där samtliga tillgångar har delats ut ska anmälan om upplösning av
respektive fond göras till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Donationsfonder 2018 Sammanställning KS
Donationsfonder 2018 Revisionsberättelser KS.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut per 2018-12-31 för donationsfonderna enligt föreliggande förslag
att anmäla om upplösning av följande donationsfonder till Länsstyrelsen:
Samfond nr 2
Samfond nr 5
Samfond nr 6
Särfond nr 3
AW Rydholms Allmänna fond
Uddevalla gymnasieskolas samfond
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att kommunledningskontoret skulle
ansöka om permutation av flertalet av de donationsfonder som står under
kommunstyrelsens förvaltning. Kammarkollegiet biföll under 2013 kommunens
ansökan avseende permutation, så att tillgångarna i sin helhet är utdelningsbara. Under

Dnr KS

2019/00179

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-06

året har samtliga tillgångar i följande fonder delats ut i sin helhet till ändamål som
överensstämmer med gällande stadgar i respektive fond:
Samfond nr 2, samfond nr 5, Samfond nr 6, Särfond nr 3, AW Rydholms Allmänna
fond och Gymnasieskolans samfond.
Av de 9 donationsfonderna i sammanställningen återstår utdelningsbara medel i tre
stycken.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00179

Revisionsberättelse

Stiftelsen Samfond 2

Underteckn ad har reviderat ovanstående fond.

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns for de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jag har vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

!

Christian Persson
revlsor

till

anmrirkning mot den ftirvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen Samfond 4

Underteckn ad har reviderat ovanstående fond.

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ft)r de ut- och inbetalningar som skett samt att ftrmögenheten är placerad på ett
godtagbart satt.
Jaghar vid granskningen inte frrnnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

Persson
revlsor

till

anmåirkning mot den ftirvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen Samfond 5

Underteckn ad har reviderat ovanstående fond.

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ftir de ut- och inbetalningar som skett samt att ftrmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.

vid granskningen inte funnit anledning till anmiirkning mot den ftirvaltning som skett
under 2018.
Jag har

Uddevalla 2019-02-18

P
revlsor

Revisionsberättelse

Stiftelsen Samfond 6

Undertecknad har reviderat ovanstående fond.
Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns för de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jaghar vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

Persson
revlsor

till

anmärkning mot den ftirvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen Särfond 3

Underteckn ad har reviderat ovanstående fond.

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ftir de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jag har vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla

Christian
revlsor

2019-02-18

till anmrirkning mot den ft)rvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen Särfond 7

Undertecknad har reviderat ovanstående fond.
Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ftir de ut- och inbetalningar som skett samt att ftrmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jag har

vid granskningen inte funnit anledning till anmåirkning mot den förvaltning som skett

under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

Christian Persson
revisor

Revisionsberättelse

Stiftelsen A W Rydholms allmänna fond

Undertecknad har reviderat ovanstående fond.
Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ftjr de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jaghar vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

Christian Persson
revlsor

till

anmåirkning mot den ft)rvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen Emil Sahlgrens minne

Undertecknad har reviderat ovanstående fond.

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns ftir de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten är placerad på ett
godtagbart sätt.
Jaghar vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

stian Persson
revlsor

till

anmrirkning mot den ftirvaltning som skett

Revisionsberättelse

Stiftelsen gymnasieskolan i Uddevalla kommuns samfond

Undertecknad har reviderat ovanstående fond.
Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag
finns frir de ut- och inbetalningar som skett samt att ftirmögenheten åir placerad på ett
godtagbart sätt.
Jaghar vid granskningen inte funnit anledning
under 2018.

Uddevalla 2019-02-18

Christian
revisor

till

anmärkning mot den fiirvaltning som skett

UDDEVALLA KOMMUN
Donationsstiftelser

Sammanstäl

I

n in

g av till gån gar per 20'18-12-31

KassaObjekt

Stiftelsens namn

behållning

Summa tillgångar

181231

Not
Bokf värde/årsbesked
12902
12904
1 2905
1 2906
12913

Samfond nr 2
Samfond nr 4
Samfond nr 5
Samfond nr 6
Särfond nr 3

;Särfond nr 7
12926 iA W Rydholms Allmänna Fond
12928 Emil Sahlgrens Minne
12941
asieskolans samfond
12917

SUMMA:

2822105,96
0,00
82 994,63
0,00
0,00
0,00
109 972,83
0,00

203 200,03
0,00
396 167

1, )

',J

Donationsfonder 2018 specifikationer tiillgångar 20'l

I

0,00
0,00
109 972,83

q,q9
203

949t
396 167,49

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-03-13

§ 72

Dnr KS 2019/00222

Avsägelse från Roland Grundberg (SD) från uppdragen inom
kommunrevisionen
Sammanfattning
Ärendet tas upp genom kommunfullmäktiges utskickade tilläggslista.
Fyllnadsval sker på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.
Beslut om avsägelse som vigselförrättare beslutas av kommunstyrelsen.
Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Roland Grundberg (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,
att bevilja avsägelsen av uppdragen inom kommunrevisionen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-18
Elving Andersson, Roger Ekeroos, Annelie Högberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-18 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-19
Kommunrevisionen
Roland Grundberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-22

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Val av kommunens revisorer för 2019-2022 års räkenskaper
och förvaltning, fördelning av revisorsuppdrag
Sammanfattning

Kommunrevisionen har vid sitt sammanträde 2019-03-20 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige vissa omfördelningar av revisorsuppdrag i kommunala bolag.
Kommunfullmäktige föreslås att välja revisorer i enlighet med upprättat förslag som
framkommer av kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-22.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-22
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att välja revisorer till kommunala bolag enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning

Av revisorernas antagna arbetsordning föreslås följande förändringar.
Kommunrevisionens uppdrag i de berörda bolagen i sin helhet presenteras i tabell
nedan.


Bo Sandell (M) föreslås som revisor i Swanfalk Shipping (tidigare ersättare) och
Uddevalla Hamnterminal (tidigare ersättare).



Ulf Teghammar (C) föreslås som revisor i Uddevalla Turism AB (tidigare
ersättare).

Bolag
Uddevalla Hamnterminal
AB
Swanfalk Shipping AB
Uddevalla Turism AB

Förtroendevald revisor
Inger Gillberg-Carlsson
Bo Sandell
Inger Gillberg-Carlsson
Bo Sandell
Carl-Johan Sernestrand
Ulf Teghammar

Ersättare
Kurt Hansson
Kurt Hansson
Peter Dahlström

Dnr KS

2018/00789

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-22

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Swanfalk Shipping
Uddevalla Hamnterminal
Uddevalla Turism AB
Walda

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS 2018/00789

-

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-29

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Fyllnadsval till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid dess sammanträde 2018-12-12 § 302 valt Thomas Ericsson
(UP) till ersättare i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns förbundsdirektion.
Kommunledningskontoret har dock gjorts uppmärksam på att valet står i strid med
kommunallagens 9 kap. 7 § 1 st. vilket också bekräftas i Räddningstjänsförbundets
förbundsordning. Valbar till förbundsdirektionen är endast ledamöter och ersättare i
medlemmarnas respektive kommunfullmäktigen.
Fyllnadsval av ersättare till förbundsdirektionen måste alltså förrättas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-29
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän välja…

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Walda
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2018/00787
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Thomas Eriksson

j
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Uddevalla kommun

'l
)

Entledjsande
Härmed begär jag mitt entledigande från mitt uppdrag som ersättare i Räddningsjänsten - mitt
Bohuslän.

Uddevalla 2OL9 -O4-Oz

f)

Thomas Ericson
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Tjänsteskrivelse
2019-03-01

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna
2018/706
Viktor Lind har lämnat ett medborgarförslag om att det ska serveras godare mat i skolan
så att eleverna inte går hungriga. Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar
hänvisa förslagsställaren att föra fram sina synpunkter och önskemål till sin skolas
matråd och elevråd.
2019/26
Beslut från Länsstyrelsen av utseende av ny ledamot Claes Dahlgren och ny ersättare
Katarina Torstensson efter Gerd Andersson (L) i kommunfullmäktige
2019/135
Beslut från Länsstyrelsen av utseende av ny ledamot Karin Johansson och ny ersättare
Anibal Rojas Jorquera efter Magnus Jakobsson (KD)
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2019-02-21
Dok 297403
Protokoll nr 2 från Styrelsemöte Västvatten 2019-03-18
2019/688
Meddelande om att tidningen Uddevalla 7Dagar lägger ned. Kommunfullmäktiges
annonsering upphör därmed i tidningen. Nytt beslut om annonsering tillställs
kommunfullmäktige under våren.
2018/787
Rättelse av val till Västvatten AB, Anna-Lena Heydar ska vara ledamot och ej vice
ordförande. Vice ordförande utses av Västvatten AB.
Dok 297544
Protokoll nr 2 från styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2019-03-26

Dnr KS

2019/00001

Tjänsteskrivelse
2019-03-01

2019/219
Meddelande från länsstyrelsen om valbarhetshinder för en ersättare i
kommunfullmäktige.
2019/147
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot, Stig Olsson (C) och ny ersättare, Mikael
Bjuhr (C)
2019/70
Medborgarförslag från Ulf Larsson om reparation av dagens simhall. Kultur och
fritidsnämndens beslutar att återkoppla till förslagsställaren med information om det
systematiska arbetet med besiktning, underhållsronder och underhåll och därmed anse
förslaget besvarat.
2019/28
Medborgarförslag från Benjamin Åberg om en ”Wall of Fame” i Rimnershallen. Kultur
och fritidsnämnden beslutar att Hälle IF erbjuds sätta upp en tavla med bilder på sina
aktiva i Rimnershallen samt att detta även ska godkännas för övriga föreningar om det
önskas. En dialog bör genomföras om grunderna för val av förebilder som visas i
kommunens anläggningar innan en eventuell etablering av en ”Wall of Fame” införs.
2018/530
Medborgarförslag från Vimar Ljungqvist om förlängd brygga och hopptorn på Högås
Kärrs badplats. Kultur och fritidsnämnden beslutar ta med förslaget vid planering och
utveckling av kommunens badplatser och anser därmed förslaget besvarat.
2018/661
Medborgarförslag från Cillan Rudberg om kallbadhus med bastu vid Byfjorden. Kultur
och fritidsnämnden beslutar att hänvisa bearbetning av framtida utveckling av området
till arbete med verksamhetsplaner och investeringsbudgetar i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2017-10-11 § 252, och med det anse förslaget besvarat.
2019/127
Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på busskort för barn i
förskoleklass och de lägre årskurserna. Barn och utbildningsnämnden beslutar avslå
förslaget då nämnden saknar möjlighet att fatta ett sånt beslut. Det är ytterst Västtrafik
som avgör vilka administrativa rutiner som gäller för resor med allmänna
kommunikationer.
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Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Medborgarförslagets ärende:
Ny lekplats på Kurveröd
Ditt medborgarförslag:
Mitt förslag är att bygga upp en lekplats på grönytan mellan Jauarivägen och Februarivägen på
Kurveröd. Ytan står idag orörd och jag tycker det hade varit toppen för våra barn i området att få en
lekplats till att kunna leka på.
Dagens datum:
20190314
Namn:
Angelica Nicklasson

Medborgarförslagets ärende:
Gång och cykelbana Ljungskile Ulvesund
Ditt medborgarförslag:
Efter ombyggnad av väg 675 upplevs vägen ha blivit ännu mer farlig för oskyddade trafikanter. Det
finns ingenstans att ta vägen som oskyddad trafikant om man blir omkörd och samtidigt får möte.
Förslag 1. En fin strandpromenad på brygga i vattnet.
Förslag 2. Behåll de temporära trafikljus som finns idag och stäng av ena vägbanan till förmån för
oskyddade trafikanter. Bor i Ulvesund och kör sträckan minst 2 gånger per dag och tycker att det
fungerar alldeles utmärkt som det är idag. Man får räkna med några minuters fördröjning pga
trafikljusen men det uppvägs av att man kan ta sig fram tryggt och säkert på vägen.
Dagens datum:
2019-03-14
Namn:
Ingela Carlsson

Från: noreply@uddevalla.se <noreplv@uddevalla.se>
Skickat: den 15 mars 2Ot9 L2:43
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Äm ne: Medborgarförslag
Medborga rförslagets ärende

Seniorkort

Ditt med borga rförslag:
Göteborg har det,Trollhättan har detl Vad jag refererar till är seniorkort from 65 års ålder. Uddevalla
har 75 år. önskar svar på varför Uddevalla som ändå är en såpass stor stad lagt sig i nivå med mindre
orter, istället för att sälla sig till städer av liknande storlek. Pensionärer idag har oftast arbetat ett
helt liv o då är seniorkort från 65 inte mycket att begära. Jag tycker man i Uddevalla kommun skall
överväga en ändring till 65 år. Pensionssystemet är mycket urholkat och för många av dagens
pensionärer är gratis resor en bra möjlighet till att kunna bibehålla ett socialt berikande liv.
Dagens datum
2019-03-1s

Namn:
Elisabeth Bäckman
Adress:

Postnummer och ort:
Uddevalla
E-post:
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Medborgarförslagets ärende:
Längdskidåkning, skidbacke och skridskobana
Ditt medborgarförslag:
Vintrarna blir sämre och sämre vilket gör att tillgången till snö och is är näst intill obefintlig på våra
breddgrader. Bror Widén eftersökte i en insändare i Bohusläningen alternativa lösningar för att
kunna åka skidor på vintern och mitt förslag är att utvärdera möjligheterna med Neveplast produkter
för att få möjlighet att åka längdskidor, slalom eller skridskor. Placering kan vara lämpligt vid te x
Sandersdalar, Bjursjöområdet. Se mer info på neveplast.com och youtube.com sök Neveplast. Svensk
återförsäljare är www.elfsport.com.
Dagens datum:
2019-03-19
Namn:
Örjan Nilsson
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artificial snow fun

neveplast

We have been manufacturing Neveplast patented ski
slopes in synthetic turf since 1998, in order to realize
the dream of practicing winter sports anywhere,
all year round, at low cost and using normal
equipment. Thanks to its experience with more than
1,000 installations worldwide, Neveplast supports
customers from concept to realization of the tracks,
recommending tailored and feasible solutions. We
create turn-key projects with customers that meet
their specific needs.

days of ski

product development passio

65
WORLDWIDE LEADER
SKI SLOPES AND SUMMER TUBING

on quality innovation research
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artificial snow fun

neveplast

SPORT

The Sports line was created with the intention to broaden the winter sports (alpine skiing, snowboarding, cross country
skiing), which may be practiced even in the summer.
NP 30
Alpine skiing – snowboarding - telemarking
NP 50
Nordic skiing - free and classic technique
NP 70
Loading and unloading areas

Ideal for:
ENCOURAGE A SPORTS CULTURE
raising the awareness of sports for educational purposes
TOURIST PROMOTION
for facilities that want to enrich attractions for tourists
COMPETITIVE PRACTICE
to meet the needs of professionals to train no matter the
weather

days of ski

Speed 100 % safe sport snow

65
NEVEPLAST
PRODUCTS

FUN

The Fun line responds to the growing leisure sector demand for appealing attractions characterized by low operating
costs and high emotional impact.
TUBBY
Snow tubing summer winter

Ideal for:

SKIDDY
The surface for drifting with karts

TOURIST FACILITIES
THEME, AQUATIC AND ADVENTURE PARKS
SKI RESORTS
REGIONAL AND TOURISM PROMOTIONAL EVENTS
SHOPPING CENTRES AND MEETING PLACES

S-KID
The new frontier of drift for the youngest

customization passion no water

Speed 100 % safe sport snow

customization passion no water

36
np30
neveplast

Neveplast NP30 is the revolutionary synthetic surface
invented by Neveplast for skiing as on real snow.
Developed with the intent of allowing the practice of
skiing, anywhere and all year round, regardless of
climatic conditions, with Neveplast NP30 can realized
ski slopes for all the level of skiers. In the city center the
ski slopes Neveplast NP30 are proper teaching centers
where anyone can learn skiing and snowboarding in a
safe environment.

For expert skiers they represents the possibility of skiing
all year round close to their home. In the mountain, the
Neveplast NP30 ski slopes promote the opening of the
facilities throughout the year, allowing an early opening
no matter the weather conditions. All this is achieved
thanks to the unique technology of Neveplast NP30
which does not required any special ground preparation
or the use of irrigation systems, maintaining competitive
running costs.

days of ski

Speed 100 % safe sport snow
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SKIING AS ON
REAL SNOW

customization passion no water
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TECHNICAL
INFORMATION

days of ski
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np30
neveplast

Excellent side grip. The perfect blend between rigidity
and concentration of the bristles guarantees an easy
deformation of the ski when carving as on the compact
snow. The conic shape of the bristles simplifies the sliding
for beginners, optimizing the snow plough and steering.
Exceptional slipperiness with no water. Neveplast
NP30 is certified as having the same low coefficient
of friction as real snow which ensure exceptional
performance even on small inclinations. (with an
inclination of 8-10% snow plough is possible).
Perfect adaptability to the ground. The dimensions
of the basic modules connected through the pressure
system gives the product high flexibility and perfect
adherence.

Sport equipment. With Neveplast NP30 it is possible
to use the traditional equipment without the risk of
damaging it. Skies do not get physical stress and do not
tire easily.
Compatibility with snow groomers. Neveplast is
perfectly compatible with snow and it is not necessary
to remove the slopes during the winter season. With
specific arrangements, there is the possibility to go on
Neveplast with snow groomers to retype the ground, in
case of snowfall. In this way, Neveplast guarantees the
opening of ski season and the limitation of artificial snow
production.

Ecological. Neveplast is made of materials that are
partially renewable. The ski slopes do not require irrigation
systems which ensure a low consumption of water and
electrical power.

customization passion no water

36
THE SKI SLOPES
NEVEPLAST NP30

days of ski
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neveplast

Il manto Neveplast NP30 è quanto di meglio la tecnologia può
The Neveplast NP30 mat is the most advanced technology a
product can offer for skiing, snowboarding and telemark skiing.
The only material certified as having the same low friction as
real snow, Neveplast NP30 reproduces the exact feeling of
skiing on compact snow.
The surface Neveplast NP30 allows the easy deformation for
the ski and the edge grip. The result is simple and progressive
changing of directions.

The experience gained within the sector, the passion for
skiing and the unique properties of Neveplast NP30, make
us the perfect partner to realize artificial ski slopes both for
beginners and experts, for training and for beginners who are
approaching skiing for the first time.

In parks the manoeuvre are naturals. The taking off from the
kicker is accurate and sharp. Given its characteristics we are
confident that Neveplast NP30 is the best product on the
market for realizing teaching and training ski slopes for all
season entrainment.

TEACHING SKI SLOPE
SKI SLOPE
SKI SLOPE FOR TRAINING
SKI SLOPE FREESTYLE/SNOWPARK
SKI SLOPE JUMP
SKI SLOPE WATER JUMP

Neveplast can be laid on any ground as long as it is
homogeneous and compact. Any ski slopes in Neveplast
NP30 is designed for meeting the specific client’s needs.

The inclination of the slope and the target of the users are the
main features to take into consideration for building an artificial
ski slope:

All the ski slope Neveplast can be installed both indoor and
outdoor.

customization passion no water

36
LE PISTE NP30

TEACHING
SKI SLOPE

A proper teaching area for anyone who
wants to try skiing in a safe environment. The
ski slope for teaching made of Neveplast
NP30 can be installed close to city centers
to make skiing accessible to everyone.

INCLINATION
10% - 15%

days of ski

LEVEL
Basic

Speed 100 % safe sport snow
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SKI
SLOPE

Ski slopes that are for beginners and quite
expert skiers. According to the inclination
of the slope, the Neveplast NP30 slopes
replicate the feeling of skiing on the
mountains. Ski slopes in Neveplast NP30
can have any inclinations, from blue-slope
gradient until black-slope.

INCLINATION
15% - 30%
LEVEL
Basic - Medium

np30
neveplast

customization passion no water
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SKI SLOPE
FOR TRAINING

Neveplast NP30 is a material developed
for the use at the agonistic level. The mat
is formed with cooling holes designed
for being compatible with FIS poles. On
Neveplast you can reproduce Slalom, Giant
Slalom and Super Giant Slalom tracks. The
possibility of training on an even surface that
does not change consistency allow athletes
to register and compare the improvements.

INCLINATION
even higher than 45%

Carlo Janka

LEVEL
High

Speed 100 % safe sport snow
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Michaela Dorfmeister

customization passion no water
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LE PISTE NP30

SKI SLOPE
FREESTYLE/SNOWPARK

In parks tricks are natural, the taking off from
the kicker is precise and sharp. the feeling of
a common sliding is overcome. The surface
is more flexible better adapt to the ground
and for realizing slopes on any shape. Not
only parks but also rails – box – quarter pipe
- big air and water jump are realized with
Neveplast.

INCLINATION
10% -50%
LEVEL
Medium - High

np30
neveplast

customization passion no water
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LE PISTE NP30

SKI SLOPE
JUMP

Neveplast NP30 is ideal for performing
spectacular tricks and jumps exactly as on
real snow, improving technique or simply
having fun with friends. The ski slope Jump
is a steep straight ski slope which ends with
a kicker for jumping in the air and landing on
a mattress specifically designed.

INCLINATION
35% -55%

days of ski

LEVEL
Medium - High

Speed 100 % safe sport snow
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SKI SLOPE
WATER JUMP

The ski slope Water Jump is an installation
which combine sport and fun. It is the
thrilling experience which ends with a jump
in the water. The jump can reach the 5
meters of height. Developed for respond to
the present-day demand of clients, the ski
slope Water Jump is the last frontier in the
sport experience.

INCLINATION
35% -55%
LEVEL
Medium - High

np30
neveplast

customization passion no water
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EVENTs

customization passion no water

36
np50
neveplast

Neveplast NP50 is the product invented by Neveplast
for the practice of Nordic skiing, both free and classic
technique, regardless of climatic conditions and without
the use of water all year round.
With Neveplast NP50 it is possible to realize sports
centers in the city or in the mountains giving the chance
for anyone to approach Nordic skiing and to practice it
all year.

The usual equipment for Nordic skiing on real snow is
used on Neveplast NP50. The high level of slipperiness
and the special mix of the components ensure that the
equipment is hardly subjected to any wear and tear
notwithstanding regular and continuous usage.
These properties make Neveplast NP50 intensly
advantageous to all those wishing to develop an
installation, guaranteeing very low management costs.

days of ski

Speed 100 % safe sport snow
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NORDIC SKIING
FOR ANYONE

Nikolaj Zimjatov

customization passion no water
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VARIANTS
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neveplast

NP50 SK					

NP50 TC					

Thanks to its exceptional slippery features, NP50 SK,
designed for Nordic skiing free technique, offers the
typical sensation as that of a snowy environment.

Neveplast NP50 recreates the official FIS race format of
the tracks left in the snow from groomers offering Classic
techniques lovers the possibility to cultivate their passion
even in absence of snow.
The slope consists of two lanes of Neveplast NP50 TC
embedded in a shell made of ABS.
Alongside the lanes is built a 30 cm side profile which
ensures the perfect maintenance of the slope over time.
The Neveplast NP50 TC shell can be realized for
every type of terrain guaranteeing the absolute best
performance for slipperiness and grip during the pushing
phase.

Excellent side grip during the pushing phase due to the
particular design of the bristles and the plastics mix.

Slippery as real snow with no need for watering system.
Easy assemblage on any type of ground: grass, asphalt,
wood, cement.

customization passion no water
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np70
neveplast

Neveplast NP70 is designed for solving the problem of
wearing out the fresh snow on the loading and unloading
area of lifts, chairlifts and all those zones subjected to a
high snow consumption level.

Thanks to its functionality and ease of use, once laid
down at the beginning of the season, Neveplast Np70
guarantees access to any area even with the absolute
lack of snow, eliminating the high management costs of
operating snow guns and snow groomers.

The modular design of the Neveplast NP70 allows it to
be installed quickly and easily on any surfaces.

Neveplast NP70 is successfully engaged for road
crossing and windy areas or sunny zones. The mat is
compatible with the passage of the snow groomers.
The specific shape of the mould guarantees the removal
of any debris from the surface

days of ski

Speed 100 % safe sport snow
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EASY
LIFT

customization passion no water

36
np70
neveplast

Roofed loading/unloading area

Lift

Crossing roads

days of ski

Speed 100 % safe sport snow
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EASY
LIFT

Outdoor loading/unloading areas

Entry gates

Facility Entrance

customization passion no water
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neveplast

We believe that making excellent products is essential.
However, it is equally important to offer an efficient and
punctual service. This is why we take particular care over
the production, delivery and materials assembly phases.

Also, thanks to active and constant relationships
management, we focus on the expectations of our
customers and make every effort to fully satisfy them,
providing a complete “turnkey” service.

days of ski

product development passio
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NEVEPLAST
ASSISTANCE

PRE SALE

AFTER SALE

Our team of expert designers guide you during all the
definition phases, recommending the ideal solution
according to your needs, structural feasibility and
expected performance levels.

Neveplast technicians will support your workers in the
installation of the track on site, ensuring precise and
accurate assembly in short timescales.
We provide:

We ensure the following for customers:

project feasibility studies
design
fast and precise realisation times

support and assistance during installation
and the opening of a facility until final
completion of every detail
on-site training and technical tips for
proper operation and maintenance.

on quality innovation research

artificial snow fun

neveplast

INFO & CONTACTS: tel. +39 035 4536661 - www.neveplast.it - neveplast@neveplast.it

Medborgarförslagets ärende:
bullerplank edingsvägen
Ditt medborgarförslag:
På edingsvägen borta vi rimnersvallen finns ett bullerplank mot motorvägen som är väldigt
undermåligt, det är inte ett bullerskydd i dagens standard när det gäller skydd mot oljud från
motorvägen, det är ett enkelt plank som bara skyddar motorvägen från insikt, dessutom är det så
dåligt att man kan se igenom på vissa platser. man har mätt upp 60 decibell för boende på stället
Dagens datum:
20 mars 2019
Namn:
per inge brandt

Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den26mars 2019 13:02
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla .se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Cykelbana
Ditt medborgarförslag:
Vid Göteborgsvägen får ni gärna sätta upp en pil på marken där cyklister ska cykla eftersom de cyklar
över hela gångbanan.
Dagens datum:
20190326
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Namn:
Margaretha Ollson
Adress:
Postnummer och ort:
Uddevalla
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