ÅRSREDOVISNING
2018

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.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Uddevalla kommun i siffror						
4
Kommunstyrelsens ordförande					 5
Kommundirektören						 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelse						 8
Verksamhetsredovisning				 		
11
Personalöversikt							21
Miljö								23
Finansiell analys							24

EKONOMISK REDOVISNING		
Resultaträkning 							32
Kassaflödesanalys
  
32
Balansräkning						
33
Redovisningsprinciper					
34
Notförklaring 							36
Driftredovisning							47
Investeringsredovisning						48

NÄMNDERNAS BERÄTTELSE					
Organisation kommunen						51
Kommunfullmäktige och revision					53
Kommunstyrelsen							54
Barn och utbildningsnämnden					56
Socialnämnden							59
Samhällsbyggnadsnämnden					62
Kultur och fritidsnämnden						65

BOLAG, STIFTELSER OCH
KOMMUNALFÖRBUND					
Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
69
Uddevalla Utvecklings AB - koncernmoderbolaget			
70
Uddevalla Energi AB						71
Uddevalla Hamnterminal AB					72
Uddevalla Omnibus AB						73
Uddevalla Turism AB						74
Uddevalla Vatten AB						75
Västvatten AB							76
Bostadsstiftelsen Uddevallahem					76
Stiftelsen Ljungskilehem						77
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla			
78
Gustafsbergsstiftelsen						79
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän				80

ÖVRIGT
Revisionsberättelse						81
Korta fakta							82
Fem års översikt							84
Begreppsförklaring						85

UDDEVALLA
KOMMUN

UDDEVALLA

BOKENÄS

VÄSTRA GÖTALAND
LJUNGSKILE

UDDEVALLA

GÖTEBORG

UDDEVALLA KOMMUN I SIFFROR
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
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”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-

16

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

60
50
40
30
20
10
0

2014

2015

2016
Resultat

2017

2018

Målsättning

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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Observera att ju llägre
resultat desto bättre

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

50
40
30
20
10
0

2014

2015

2016
Resultat

2017

2018

Målsättning

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
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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.

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN
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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
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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 %.
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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)

140

Soliditet

120
100
80
60
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

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
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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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REDOVISNING
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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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237

124

103

9 754

9 042

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
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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).

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

41

EKONOMISK REDOVISNING | NOTFÖRKLARINGAR

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.

44

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

EKONOMISK REDOVISNING | NOTFÖRKLARINGAR

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
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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
ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

49

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄT TELSER | XXXXXX

NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Foto: Victor Anderberg, Estetiska programmet med
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Uddevalla
gymnasieskola.
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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
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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
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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
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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.
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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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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
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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

60

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

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

2,4

225

588

60

1 698

Detaljplanerad
orörd mark (ha)

Nybyggd gångoch cykelbana (m)

Antal bygglovs
ärenden

Antal förhands
besked

Antal miljö
ärenden
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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
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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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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

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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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
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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
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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.

ÅRSREDOVISNING 2018 UDDEVALLA KOMMUN

73

BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

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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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
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104,0

107,6

99,1

0,0

0,0

0,0
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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.
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79,8

81,2

75,9
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0,0
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97
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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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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

77

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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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
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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.
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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

