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Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Hörsalen, Bohusläns museum kl. 09:00 torsdagen den 13 juni 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala
klotterytorna

Föredragande

Dnr KS 289389

Dnr KS 2019/00138
3.

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att Uddevalla måste ta fram
en strategi mot våldsbejakande islamism

Dnr KS 2015/00687
4.

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta fram en strategi mot
hederskultur samt hedersvåld

Dnr KS 2017/00069
5.

Kommunens flerårsplan 2020-2022 med budget 2020

6.

Utdelning av folkhälsopriset 2019

7.

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

8.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för bostadsstiftelsen
Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB,
Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB

Dnr KS 2019/00407
Dnr KS 298518

Dnr KS 2019/00331

Dnr KS 2019/00273
9.

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2018

Dnr KS 2019/00274

Kl. 13:30.
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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-06-03

Föredragningslista

Föredragande

10. Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas rapport
och revisionsberättelse för 2018

Dnr KS 2019/00413

11. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2020
Dnr KS 2019/00316
12. Kommunens delårsrapport april 2019
Dnr KS 2019/00422
13. Upphävande av reglemente angående fackliga företrädares ställning
vid kommunala förvaltningar

Dnr KS 2019/00355

14. Fastställande av gruppledare i Uddevalla kommun
Dnr KS 2019/00418
15. Avsägelse från Said Olsson (M) för uppdraget som ledamot i Ljungskile
Folkhögskola samt fyllnadsval

Dnr KS 2019/00373

16. Fyllnadsval till gode män fastighetsbildningsmyndighet efter Johan
Augustsson (M)

Dnr KS 2019/00219
17. Avsägelse från Stig Marklund (MP) från uppdraget som ledamot i
stiftelsen Barnhemmets Vänner samt fyllnadsval

Dnr KS 2019/00368

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

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

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 130

Dnr KS 2019/00138

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala
klotterytorna
Sammanfattning
Martin Pettersson (SD) har inkommit med förslag om att avskaffa de legala
klotterytorna. Ärendet har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden.
I remissvaret skriver nämnden att det är viktigt att klargöra skillnaden mellan illegalt
klotter och graffiti som konstform. Uddevalla kommun har lagliga väggar för att främja
och uppmärksamma konstformen graffiti, inte för att bekämpa illegalt klotter.
Det råder ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går
inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionären skriver. Det går
emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav
är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.
Att ta bort de lagliga graffitiväggarna är enligt kultur- och fritidsförvaltningen inte
lösningen på de problem som motionen vill lösa, dvs ökning av illegalt klotter,
kostnader för sanering och otrygghet i det offentliga rummet. Istället skulle
konsekvensen bli att man fråntar de laglydiga graffitikonstnärerna deras enda möjlighet
att få ge uttryck för sin konstform på ett lagligt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Anna-Lena Heydar (S) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-16.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-04-10 § 52.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Kultur och fritidsförvaltningen utredning 2019-03-26.
Motion från Martin Pettersson (SD).
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

forts. § 130
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-16

Handläggare

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

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala
klotterytorna
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) har inkommit med förslag om att avskaffa de legala
klotterytorna. Ärendet har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden.
I remissvaret skriver nämnden att det är viktigt att klargöra skillnaden mellan illegalt
klotter och graffiti som konstform. Uddevalla kommun har lagliga väggar för att främja
och uppmärksamma konstformen graffiti, inte för att bekämpa illegalt klotter.
Det råder ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går
inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionären skriver. Det går
emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav
är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.
Att ta bort de lagliga graffitiväggarna är enligt kultur- och fritidsförvaltningen inte
lösningen på de problem som motionen vill lösa, dvs ökning av illegalt klotter,
kostnader för sanering och otrygghet i det offentliga rummet. Istället skulle
konsekvensen bli att man fråntar de laglydiga graffitikonstnärerna deras enda möjlighet
att få ge uttryck för sin konstform på ett lagligt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-16.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-04-10 § 52.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Kultur och fritidsförvaltningen utredning 2019-03-26.
Motion från Martin Pettersson (SD).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Dnr KS

2019/00138

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-16

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kultur- och fritidsnämnden
Martin Pettersson (SD)

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00138

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2019-04-10

§ 52

Dnr KFN 2019/00033

Remiss: Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de
legala klotterytorna
Sammanfattning
Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan illegalt klotter och graffiti som konstform.
Uddevalla kommun har lagliga väggar för att främja och uppmärksamma konstformen
graffiti, inte för att bekämpa illegalt klotter.
Det råder ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går
inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionsställaren skriver. Det går
emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav
är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.
Kultur och fritidsförvaltningen anser att motionen i sin text förenklar komplexiteten i att
förebygga och motverka förekomsten av illegalt klotter. Att ta bort de lagliga
graffitiväggarna är enligt förvaltningen inte lösningen på de problem som motionen vill
lösa, dvs ökning av illegalt klotter, kostnader för sanering och otrygghet i det offentliga
rummet. Istället skulle konsekvensen bli att man fråntar de laglydiga
graffitikonstnärerna deras enda möjlighet att få ge uttryck för sin konstform på ett
lagligt sätt.
Beslutsunderlag
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-03-26
Kultur och fritids utredning 2019-03-26
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 §40
Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala klotterytorna
Beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-04-15
Monica Bang Lindberg, Lars Olsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-15 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2019-04-15
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26

Dnr:

Handläggare

Avdelningschef Anna Svensson
Telefon +46522695194
anna.svensson@uddevalla.se

Svar på motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala
klotterytorna
KF 2004-05-12, dnr 2003/388.67 beslutade att ge dåvarande tekniska nämnden i
uppdrag att införa lagliga väggar i Uddevalla kommun samt att i samband med det ge
ungdomar inflytande i det fortsatta arbetet. Kommunen har idag 6 lagliga väggar varav
den senaste är tennisklubbens hall på Fjällvägen som upprättades på föreningens eget
initiativ.
Till att börja med är det viktigt att klargöra skillnaden mellan ”klotter” som anges i
motionen, och graffiti som konstform. Uddevalla kommun har lagliga väggar för att
främja och uppmärksamma konstformen graffiti, inte för att bekämpa illegalt klotter.
Det senare är en polisiär fråga då klotter är olovligt målande på någon annans egendom
och är skadegörelse. Graffiti är en konstform där det ofta ligger timmar av
skissarbete bakom själva graffitimålningens utförande.
Det är ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går
inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionsställaren skriver. Det går
emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav
är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.
En öppen vägg är en yta där vem som helst får skriva eller rita vad hen vill. En öppen
vägg kan brukas av många, men det finns idag vissa kulturella uttryck som lider större
brist på ytor att uttrycka sig på än andra.
Vid en öppen vägg kan människor mötas och uttrycka sig på sätt som annars inte har
någon självklar plats i det offentliga samtalet. Det är en kontaktyta mellan unga och
vuxna, traditionella konstnärer likväl som graffitimålare kan stå sida vid sida och skapa
med allmänheten som publik.
Graffiti och gatukonst är konstformer som på många platser runt om i Sverige idag
saknar en yta att existera på, detta trots att graffiti brukar kallas för världens största
konströrelse.
Trots graffitins stora popularitet och att den nu funnits i Sverige i mer än 30 år saknas

Kultur och fritid
Kulturavdelningen

www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

45181 UDDEVALLA

Kultur och fritid Varvsvägen 1

0522-69 60 00

E-post kulturfritid@uddevalla.se
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det ofta kunskap och insikter om denna konstform. Graffiti och gatukonst bör behandlas
och ges samma utrymme som andra konstformer. En attraktiv stad måste inkludera och
bejaka invånarnas önskemål och klappande hjärtan för staden.
Det finns väldigt många människor som aldrig besöker museer eller konsthallar som
genom öppna väggar får en helt ny möjlighet att ta del av och inspireras av
konstnärliga uttryck.
Källa: Graffitifrämjandet
Exempel på gatukonst i olika former

Dnr:
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Forskning understryker att det inte finns någon "typisk klottrare", förutom det faktum
att klottraren oftast är en pojke, yngling eller ung man. Att i förebyggande arbete
förhålla sig till klottrare som en enhetlig grupp kan därför innebära ett olyckligt
förenklande av en komplicerad verklighet.
Bland de som klottrar finns bland annat 10-åringar som okynnnesklottrar, 14-15åringar som spänningsklottrar och konstnärligt intresserade ungdomar. Men i gruppen
klottrare ingår också äldre tonåringar och vuxna som förutom vanemässigt klottrande
även kan begå andra, grövre brott.
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Den största skillnaden mellan det kriminella uttrycket klotter och det lagliga uttrycket
graffiti är om målningen eller tecknet är målat eller ritat på ett lagligt eller ett olagligt
ställe. Att ge ungdomar möjlighet till lagligt målande har länge varit en omdiskuterad
åtgärd. Varken påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till ökat
klotter" eller påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till minskat
klotter" bygger på vetenskapligt utförda utvärderingar. Några sådana finns ännu inte.
Källa: Brottsförebyggande rådet
Som Brottsförebyggande rådet anger ovan finns det en mängd olika orsaker till att unga
och vuxna klottrar illegalt och därför troligen också en mängd olika insatser och
åtgärder som krävs för att stävja det. Förvaltningen anser att motionsställaren i sin
motion förleder läsaren att tro att det finns belägg för att lagliga väggar ökar illegalt
klotter. Förvaltningen anser vidare att motionen också förenklar komplexiteten i att
förebygga och motverka förekomsten av illegalt klotter.
Kommunfullmäktige antog 2009 en nollvision mot illegalt klotter och saneringsarbetet
har skötts av samhällsbyggnadsförvaltningens egen personal, externa företag,
fastighetsägare samt en särskild klottersaneringsgrupp. Saneringen är mycket dyr och
man hinner inte riktigt med att sanera allt som klottras även om insatser är ständigt
pågående. Polismyndigheten har svårt att lagföra illegala klottrare då de ska tas på bar
gärning för att kunna lagföras.
Kommunens nollvision mot illegalt klotter och arbetet med det bör ses fristående från
graffitimålandet på de lagliga väggarna då det inte kan fastställas att de lagliga väggarna
har en negativ inverkan på det allmänna klottrandet runt om i kommunen. Flera
kommuner har valt att se mer positivt på konstformen och lyfta den. No Limit i Borås är
ett exempel på hur staden kan gestaltas med hjälp av gatukonstnärer, där man har ett
tjugotal olika väggmålningar. Nedan två bilder är exempel från Borås stad.
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Konstnär: Fintan Magee, 2017

Konstnär: Lonac, 2017
Att ta bort de lagliga graffitiväggarna är enligt förvaltningen inte lösningen på de
problem som motionen vill lösa, dvs ökning av illegalt klotter, kostnader för sanering
och otrygghet i det offentliga rummet. Istället skulle konsekvensen bli att man fråntar de
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laglydiga graffitikonstnärerna deras enda möjlighet att få ge uttryck för sin konstform på
ett lagligt sätt.
Förvaltningens inställning är att konstformen graffiti istället kan lyfta ett område eller
ett stadsrum genom sitt uttryck och att kommunen skulle kunna ge mer utrymme åt
graffitimålningar, och för övrigt också muralmålningar, i sin strävan att skapa en
attraktiv stad.

Anna Svensson
Avdelningschef Kultur

Dnr:

UDDEVALLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommur1lodnlngskontoret

2019 -02- 1 1
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Motion - Avskaffa de legala klotterytorna
På många orter i vårt land har det visat sig att klotterväggar istället för att minska klottret, tvärtom
ökat mängden klotter. Därtill har även skadegörelsen ökat i övrigt. Uddevalla är inget undantag.
När man medger legala klotterplank minskar möjligheten till kontroll över det illegala klottret för
såväl polis som för föräldrar.
Konsekvenserna av dessa brott är, förutom stora saneringskostnader för vår kommun, fastighetsägare
och privatpersoner även en otrygghet i det offentliga rummet.

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
att de legala klotterytorna avskaffas och platserna återställs.

Udd va lla 2018-12- 17-

~·~~( ,]2 ,

Mar li\1 Pettersson (SD)
Grupph?ci i'lrl!

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 152

Dnr KS 2015/00687

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att Uddevalla måste ta
fram en strategi mot våldsbejakande islamism
Sammanfattning
Magnus Jacobsson (KD) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2016-01-13 § 15 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.
Kommunledningskontoret är i full färd med att färdigställa en handlingsplan mot
våldbejakande extremism där våldsbejakande islamism ingår. Förslaget kommer att
tillställas kommunstyrelsen för beslut och därefter kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att upprätta en handlingsplan.
Martin Pettersson (SD) och Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-28
Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-01-13 § 15
Motion från Magnus Jacobsson (KD), inkommen 2015-12-16
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med att upprätta en
handlingsplan mot våldbejakande extremism.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-28

Handläggare

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

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att Uddevalla måste
ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism
Sammanfattning

Magnus Jacobsson (KD) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2016-01-13 § 15 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.
Kommunledningskontoret är i full färd med att färdigställa en handlingsplan mot
våldbejakande extremism där våldsbejakande islamism ingår. Förslaget kommer att
tillställas kommunstyrelsen för beslut och därefter kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att upprätta en handlingsplan.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-28
Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-01-13 § 15
Motion från Magnus Jacobsson (KD), inkommen 2015-12-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med att upprätta en
handlingsplan mot våldbejakande extremism.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Motionären
Säkerhetschef

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2015/00687

Uddevalla måste ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism
Under slutet av 80-talet och början på 90-talet växte det fram våldsbejakande
fascism/nationalism där man värvade ungdomar via musik, kläder, grupptillhörighet och
våld. Denna våldsbejakande extremism fick som konsekvens att det växte fram ett flertal
rasistiska grupperingar (somliga samlade sig senare inom SD) samt att enskilda människor
misshandlades och även dödades (ex John Hron, Kode).
Nu ser vi samma tendenser där det växer fram våldsbejakande islamism. Även dessa
organisationer använder sig av musik, kläder, grupptillhörighet och våld. Man använder sig
också av alla de tekniska förutsättningar som idag finns via Youtube, Facebook, Instagram,
Twitter m.m. Även islamister angriper och misshandlar samt dödar enskild men utöver det så
bedriver man ett aktivt terrorkrig gentemot bl.a. västerlandet och de muslimska traditioner
som islamisterna anser är influerade av västerlandet. Det är bl.a. utifrån det sista
perspektivet som vi kan förstå varför islamisterna hittills har dödat fler muslimer än andra
trosåskådningar. Målet är dock uppenbart alla som inte delar deras värderingar skall
underkasta sig islam eller dö.
I Sverige har det visat sig att islamsiterna har sitt starkaste fäste inom Malmö och Västra
Götaland (framför allt Göteborg). Vi måste därför upprätta en strategi som inkluderar hela
kommunen i syfte att motverka islamistisk radikalisering i Uddevalla. Tyvärr finns det redan
tecken på att enskilda ungdomar har åkt till Syrien/Irak för att kriga och det finns även
enskilda politiker som har hotats då man har valt att argumentera emot det som just nu
händer i en del av vårt samhälle.
Ansvaret för arbetet bör ligga på kommunstyrelsen och det måste ske i samverkan med
socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen, mötesplatserna, skolorna, fritidsgårdarna samt
civilsamhället (moskéer, idrotsklubbar kulturföreningar m.m.). Vi måste också skynda på
bostadsbyggandet samt förändra dagens segregerade stadsdelar genom ex omvandling av
hyreslägenheter till bostadsrätter. Utöver detta arbete bör vi upprätta ett samarbete med
andra kommuner som har problem med islamism ex Malmö, Göteborg, Trollhättan m.m. Vi
måste också jobba nära de statliga myndigheterna så som arbetsförmedling,
försäkringskassa, skattemyndigheter och polis i syfte att göra det allt svårare att utnyttja
ungdomar för våldshandlingar.
Kristdemokraterna i Uddevalla föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism

Magnus Jacobsson (KD), Gruppledare

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-01-13

§ 15

Dnr KS 2015/00687

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att Uddevalla måste ta
fram en strategi mot våldsbejakande islamism
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2016-01-18
Alf Gillberg, Mikael Staxäng, Annelie Högberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-01-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2016-01-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 153

Dnr KS 2017/00069

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta fram en strategi
mot hederskultur samt hedersvåld
Sammanfattning
Magnus Jacobsson, dåvarande gruppledare för KD, inkom år 2017 med en motion som
föreslog att kommunen skall ta fram en strategi gentemot hederskultur och hedersvåld.
Magnus Jacobsson nämner flera olika situationer som uppmärksammats, där friheten
begränsats och där hot och påtryckningar tvingat fram situationer som strider mot
mänskliga rättigheter. Exempel på detta är tex. tvång att bära kläder man inte vill bära,
könsstympning och bortgifte. Magnus Jacobsson hänvisar till Europakonventionen som
Sverige har ratificerat och påpekar att vi därför skall arbeta för att dessa värderingar
implementeras i vårt samhälle.
Svaret på denna motion kommer att bli att kommunledningskontoret anser motionen
besvarad, i och med att kommunstyrelsen 2019-05-29 och kommunfullmäktige 201906-13, förväntas godkänna Flerårsplan 2020–2022. Ett av Uppdragen till
kommunstyrelsen i flerårsplanen lyder - Ta fram en övergripande plan ”Integration
2030”. Arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, bör finnas med i
denna övergripande plan för integration.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27
Motion 2017-01-27 av Magnus Jacobsson (KD)
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-02-08 § 50
Yrkanden
Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i och med att frågorna hedersrelaterat våld och förtryck lyfts
in i kommande strategi ”Integration 2030”

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-27

Handläggare

Utvecklare Annette Nyman
Telefon 0522-69 60 49
annette.nyman@uddevalla.se

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta fram en strategi
mot hederskultur samt hedersvåld
Sammanfattning

Magnus Jacobsson, dåvarande gruppledare för KD, inkom år 2017 med en motion som
föreslog att kommunen skall ta fram en strategi gentemot hederskultur och hedersvåld.
Magnus Jacobsson nämner flera olika situationer som uppmärksammats, där friheten
begränsats och där hot och påtryckningar tvingat fram situationer som strider mot
mänskliga rättigheter. Exempel på detta är tex. tvång att bära kläder man inte vill bära,
könsstympning och bortgifte. Magnus Jacobsson hänvisar till Europakonventionen som
Sverige har ratificerat och påpekar att vi därför skall arbeta för att dessa värderingar
implementeras i vårt samhälle.
Svaret på denna motion kommer att bli att kommunledningskontoret anser motionen
besvarad, i och med att kommunstyrelsen 2019-05-29 och kommunfullmäktige 201906-13, förväntas godkänna Flerårsplan 2020–2022. Ett av Uppdragen till
kommunstyrelsen i flerårsplanen lyder - Ta fram en övergripande plan ”Integration
2030”. Arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, bör finnas med i
denna övergripande plan för integration.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27
Motion 2017-01-27 av Magnus Jacobsson (KD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i och med att frågorna hedersrelaterat våld och förtryck lyfts
in i kommande strategi ”Integration 2030”

Ärendebeskrivning
Vad är Hedersrelaterat våld och förtryck?

På Länsstyrelsen Östergötlands hemsida kan vi läsa följande:
Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld
och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Dnr KS

2017/00069

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-05-27

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Risken finns att de kan ha
blivit gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och
förtryck.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utgår ifrån det rättighetsperspektiv som
betonas i regeringens uppdrag såväl som i de universella mänskliga rättigheterna.
I FN:s generalförsamlings resolution Avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn
fastställs att brott mot kvinnor i hederns namn är en mänsklig rättighetsfråga och att
stater har en skyldighet att förebygga, utreda och åtala brott och erbjuda skydd till de
som utsätts. Att inte göra detta utgör enligt resolutionen ett brott mot mänskliga
rättigheter. I resolutionen betonas att en otillräcklig förståelse av grundorsakerna till
mäns våld mot kvinnor och brott i hederns namn förhindrar möjligheterna att motverka
våldet.
Uddevalla kommun har under flera år arbetet med olika insatser och projekt för att
motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det har dock inte funnits någon
kommunövergripande tydlig viljeriktning och styrning av frågorna. Därför är det både
naturligt och önskvärt att väva in dessa frågor i kommande strategin ”Integration 2030”.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annette Nyman
Utvecklare

Dnr KS 2017/00069

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2017-02-08

§ 50

Dnr KS 2017/00069

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta fram en strategi
mot hederskultur samt hedersvåld
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2017-02-13
Alf Gillberg, Marie-Louise Ekberg, David Sahlsten
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-02-13 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2017-02-14
Magnus Jacobsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uddevalla
2017-01-27
Motion
Ta fram en strategi emot hederskultur samt hedersvåld
Under de senaste åren har jag vid flera tillfällen uppmärksammats på situationer där nya Uddevallabor upplever att man får sin frihet begränsad av att andra inom den egna folkgruppen, familjen, tron
reagerar på den enskildes val av liv. Även om dessa problem aldrig skall överdrivas så får man inte
heller negligera att det finns kvinnor som känner att man tvingas att bära kläder som man inte vill
bära samt att det även i Uddevalla finns flickor som har utsatts för könsstympning. Vi vet också att
våra mötesplatser har hjälpt unga tjejer som har riskerat att bli bortgifta. Det finns även exempel på
att individer som väljer att gå från en tro till en annan utsätts för hot och påtryckningar för att de
skall återgå till den tidigare religionen. I Europakonventionen står bl.a följande:
”ARTIKEL 9
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro
och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller
enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning,
sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas
sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett
demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den
allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter"
Denna konvention har Sverige ratificerat och vi skall därför arbeta för att dessa värderingar
implementeras i vårt samhälle. För att på ett bättre sätt stödja barn och kvinnor vill vi att kommunen
tar fram en strategi gentemot hederskultur och hedersvåld.

Magnus Jacobsson (KD)
Gruppledare
070-255 11 69

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 131

Dnr KS 2019/00407

Kommunens flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi
framöver är fortsatt problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande
befolkningen och en förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas
med ca 165 mkr under åren 2020-2022 för en genomsnittskommun i Uddevallas storlek.
Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40 skattekronor. Det bekräftar den bild
som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden och kräver snabbare
åtgärder.
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de
ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb
och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst
inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och
för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolknings-ökningen lägre i
arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. försörjningskvoten ökar och mer
service måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om
de kommande åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och landstings senaste
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte annorlunda än andra
kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av att hålla
tillbaka kostnadsökningarna eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de
flesta kommuner i Sverige.
En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de ökade
kapital-kostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.
Förslaget till flerårsplan 2020-2022 som här presenteras baseras på oförändrad
skattesats om 22,16 kronor. Detaljerna och förändringarna till nämnderna framgår under
avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”.
Förenklat innebär förslaget att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka
under perioden 2020-2022, jämfört med budget 2019. Detta sätter stor press på
organisationen som måste klara ökade kostnader för demografi och kapitalkostnader
med oförändrade ekonomiska resurser. Det innebär att de beskrivna
effektiviseringarna/besparingarna som uppgår till nära 190 mkr för 2022, måste
genomföras. För 2020 är 80 mkr av dessa fördelade i kommunbidraget till respektive
nämnd. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.
Förslaget innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera
kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

forts. § 131
Camilla Olsson (C), Annelie Högberg (S), Stefan Skoglund (S), Jarmo Uusitalo (MP),
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag till flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-16
Socialdemokraternas budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ingemar Samuelsson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.
Jarmo Uusitalo (MP) och Camilla Högberg (C): Bifall till samverkanmajoritetens
budgetförslag (kommunledningskontorets förslag i handlingarna).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition Martin Peterssons (SD) yrkande, Ingemar Samuelssons
(S) yrkande och Jarmo Uusitalos (MP) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jarmo Uusitalos (MP) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,16 kronor,
att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 387,6 mkr respektive 3 412,1 mkr,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram
på 4 801 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år
2020,
att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges
styrkort 2019-2022,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

forts. § 131
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att
besluta om användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader
för investeringar som blir färdigställda under 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag
som redovisas,
att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5 %,
att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2020
senast under november månad 2019,
att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan
beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,
att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020, 912 mkr för 2021
samt 749 mkr för 2022,
att investeringar med projektstart 2020 och 2021 får påbörjas, under förutsättning att
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och
expansionsinvesteringar,
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,
att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan
igångsättning.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-16

Handläggare

Controller Magnus Södergren
Telefon 0522-69 60 12
magnus.sodergren@uddevalla.se

Kommunens flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi
framöver är fortsatt problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande
befolkningen och en förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas
med ca 165 mkr under åren 2020-2022 för en genomsnittskommun i Uddevallas storlek.
Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40 skattekronor. Det bekräftar den bild
som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden och kräver snabbare
åtgärder.
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de
ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb
och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst
inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och
för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolknings-ökningen lägre i
arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. försörjningskvoten ökar och mer
service måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om
de kommande åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och landstings senaste
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte annorlunda än andra
kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av att hålla
tillbaka kostnadsökningarna eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de
flesta kommuner i Sverige.
En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de ökade
kapital-kostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.
Förslaget till flerårsplan 2020-2022 som här presenteras baseras på oförändrad
skattesats om 22,16 kronor. Detaljerna och förändringarna till nämnderna framgår under
avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”.
Förenklat innebär förslaget att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka
under perioden 2020-2022, jämfört med budget 2019. Detta sätter stor press på
organisationen som måste klara ökade kostnader för demografi och kapitalkostnader
med oförändrade ekonomiska resurser. Det innebär att de beskrivna
effektiviseringarna/besparingarna som uppgår till nära 190 mkr för 2022, måste
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genomföras. För 2020 är 80 mkr av dessa fördelade i kommunbidraget till respektive
nämnd. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.
Förslaget innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera
kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Beslutsunderlag

Förslag till flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,16 kronor,
att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige,
kommun-styrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 387,6 mkr respektive 3 412,1 mkr,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram
på 4 801 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år
2020,
att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges
styrkort 2019-2022,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att
besluta om användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader
för investeringar som blir färdigställda under 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag
som redovisas,
att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5 %,
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att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2020
senast under november månad 2019,
att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan
beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,
att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020, 912 mkr för 2021
samt 749 mkr för 2022,
att investeringar med projektstart 2020 och 2021 får påbörjas, under förutsättning att
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och
expansionsinvesteringar,
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,
att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan
igångsättning.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Magnus Södergren
Controller
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Uddevalla befinner sig i en kontrasternas tid.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Det går väldigt bra för vår kommun, vi som kommunledning möter varje vecka företag som vill satsa
i Uddevalla och vi har en ständigt växande befolkning. Kommunens ekonomi är bra, kommunen har
inga egna skulder. Samtidigt så har de demografiska förändringar som varnats för under ett antal år nu
nått oss, vår ökade livslängd gör att de äldres andel i befolkningen blir allt större, likaså barnens andel.
Däremot ökar inte antalet som ska försörja dessa två grupper i samma takt. Detta gör att förhållande
mellan kostnader och intäkterna kommer att vara problematiskt under ett antal år framåt. Detta sker i
alla Sveriges kommuner, men vårt läge är trots allt bättre än för många andra kommuner och målet för
denna budget är att hantera denna utmaning.
En annan utmaning för såväl kommunen som de flesta organisationer och företag i Sverige är att ersätta
de äldre som går i pension. Det gör att vi upplever en kompetensbrist inom de flesta områden inom
kommunens verksamhet, samtidigt som vi behöver fler händer inom vård och omsorg, liksom inom
skolan. Detta gör att det inte går att svälta sig ur de ökade kostnaderna, utan istället måste vi förändra
vårt sätt att arbeta. Precis som forna tiders växeltelefonister som kopplade varje samtal manuellt eller
våra sekreterare som skrev pappersbrev på skrivmaskin i företagen har försvunnit, så kommer en rad
arbetsuppgifter inom den kommunala verksamheten att försvinna eller omformas. Det innebär inte att
de som idag gör dessa arbetsuppgifter kommer att försvinna, men de kommer att få nya
arbetsuppgifter, förhoppningsvis arbetsuppgifter som gör att deras kreativitet och förmåga till
medmänskliga kontakter kommer till större användning. Därför behöver vi satsa på kompetensutveckling för de av våra anställda som berörs av denna förändring och budgeten lägger också pengar
för detta.
Denna arbetskraftbrist i kombination med att arbetslösheten för de som är födda i Sverige och som
inte är funktionsvarierade är mycket låg, understryker att vi måste ta tillvara på dem som har kommit
till Sverige de senaste åren. Vi har inte råd att inte avstå från de resurser som dessa personer utgör och
därför ser vi arbetet med integration och bryta segregationen i kombination med att få in dessa personer
på arbetsmarknaden som oerhört viktigt. Där är också de företag som vi har i Uddevalla kommun en
viktig resurs. Skulle varje Uddevallaföretag med mellan två och tio anställda växa med ytterligare en
person så skulle arbetslösheten i Uddevalla i stort sett vara bortraderad.
Ytterligare en utmaning och kanske den största, är den klimat- och ekologiska kris som både Uddevalla
och världen står inför och som hotar vår försörjning och i grunden vår existens. Vi avser därför att se
till att Uddevalla kommun som organisation ska vara fossilfri 2030, och i den mån vi kan styra det, att
även Uddevalla som geografisk kommun ska vara det. Vi ser att det går att göra, att det ger våra företag
konkurrensfördelar, liksom att det skapar nya jobb inom nya områden. På samma sätt kan vi använda
behovet av att bygga översvämningsskydd i centrala Uddevalla som ett sätt att utveckla staden och
bygga staden västerut. Så även om de kommande åren kommer att innebära många utmaningar så ser
vi med tillförsikt att vi kommer lösa dessa utmaningar och skapa en ny och bättre framtid.

Christer Hasslebäck
Kommunstyrelsens ordförande
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STRATEGISK PLAN 2019-2022
Riktningar
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning som kommunen
ska gå för att nå visionen
Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra
delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till
kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som
stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika
transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar och vägar.
Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling
skapar ökad attraktivitet och utveckling.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i
samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.
Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och
idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre
välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.
I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta
växa.
Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt.
De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.
Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande
eller anställning.
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och
nya miljöer möts och samspelar
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom
sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.
Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi
värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer.
Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv
och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov.
Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår
kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra
samhällsaktörer.
Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och
är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd,
vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.
Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och
vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.
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Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och
naturreservat.

Övergripande strategier
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär
att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till
Uddevalla kommuns lokala förhållanden.
En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik
med målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att
motverka klimatpåverkan av koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till förnybar energi och vi
skapar kolsänkor, t.ex. genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till effekterna av ett förändrat klimat
genom att bygga översvämningsskydd och göra andra åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt
väder. Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara
naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer och ge
förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda
den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.
Både hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. Därför
utvecklar vi den t.ex. genom att knyta ihop och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom vi
arbetar för en successiv utbyggnad av Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta smidiga
lösningar för stadens trafik.
En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag
och individer får ett positivt bemötande av kommunen i enlighet med kommunens värdeord
”Öppenhet, Respekt, Professionalitet”, och får sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade skapar
kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och nytänkande,
hjälper oss att skapa en företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.
Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk
hushållning. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska våra resurser
användas med maximal effektivitet genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens
verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler, samt bättre
upphandlingsförfaranden.
Kommunens verksamhet skall organiseras för att nå god ekonomisk hushållning. För att få genomslag
i verksamheten skall förändringsvilja och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder
uppmuntras. En maximal effektivitet kräver också en säkrad kompetensförsörjning för den
kommunala verksamheten, liksom att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras.
Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda
landmärken, ska utvecklas och stärkas för att synliggöra våra besöksmål.
Genom att Uddevalla kommuns vård och omsorg är god och värdig skapar vi ökad livskvalitet. Vi
söker efter lösningar som gör att våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om det är regionens
eller kommunens formella ansvar. Tydliga kravspecifikationer och upphandlingar ger mervärde såsom
näringsrik, ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök, inga gifter i skolans leksaker eller i
kommunens byggmaterial.
Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser
som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal
service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.
För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och
näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. I
vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar vi för ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Detta
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gör vi bland annat med hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och integrationsarbete och genom en
ökad samverkan med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in i sysselsättning, nyanlända och
ungdomar snabbt ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och trygga skolor
ger studiero och förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på förebyggande arbete vägleder vi
ungdomar bort från droger och kriminalitet.
En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna.
Genom att vi har ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet på gator och
torg. En utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de
offentliga miljöerna. Detta skapar en levande stad som är värd en omväg.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare samhälle, såväl som frihet för individen, om vi arbetar
för att åstadkomma jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde, samt inser att mångfald är en
styrka. Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har
bättre hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma integration, inkludering och
delaktighet. Vi gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men
även genom att stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete som
gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare.
Samverkansmajoriteten strävar efter att genom ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma
breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och professionalitet som
riktmärke.
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Förslag till Flerårsplan 2020-2022

KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2019-2022
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Sammanfattning
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplanen 2020-2022. Skrivelsen innehåller
bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt
problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en förändrad
demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas med ca 165 mkr under åren 2020-2022 för
en genomsnittskommun i Uddevallas storlek. Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40
skattekronor. Det bekräftar den bild som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden
och kräver snabbare åtgärder.
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade
kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan
på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och
därefter kommer en större ökning av antalet äldre. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i
lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. försörjningskvoten ökar och
mer service måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande
åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat
på Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla
inte annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov
av att hålla tillbaka kostnadsökningarna eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de flesta
kommuner i Sverige.
En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.
Förslaget till flerårsplan 2020-2022 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16
kronor. Detaljerna och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget
och verksamhet”.
Förenklat innebär förslaget att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka under perioden
2020-2022, jämfört med budget 2019. Detta sätter stor press på organisationen som måste klara ökade
kostnader för demografi och kapitalkostnader med oförändrade ekonomiska resurser. Det innebär att
de beskrivna effektiviseringarna/besparingarna som uppgår till nära 190 mkr för 2022, måste
genomföras. För 2020 är 80 mkr av dessa fördelade i kommunbidraget till respektive nämnd.
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.
Förslaget innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som leder
till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Förändringstrycket för att ge utrymme för ökade kostnader kan illustreras i följande diagram. Kalkylen
bygger på kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt och
ordinärt boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade
utifrån en investeringsnivå om 330 mkr årligen från 2022. Nivån är högre i nämndernas egen planering
och det bör observeras att demografin även påverkar verksamheter härutöver. Därför är behovet av att
minska kostnader snarare underskattad än tvärtom.
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Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den
ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är
markerat med rött uppfyller inte målen.

Målet om nettokostnadsandelen uppnås för samtliga år i planen. Investeringsnivån är större än vad
som kan finansieras i enlighet med målet om egenfinansiering och nås först 2022. Den faktiska
investeringsnivån har över tid varit lägre än budget och det faktiska utfallet kommer att förändra
måluppfyllelsen för soliditet och egenfinansiering.

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin
Stark arbetsmarknad består men BNP-tillväxten blir svag 2019
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket
åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning.
Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med
vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande
bedömning den makroprognos vi presenterade i Ekonomirapporten, december 2018.
Vår prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019
hamnar med denna uppdatering nära 1 %. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren,
när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 %. Vi bedömer att de senaste årens höga
sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud
i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare
ökning avbefolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång
gynnats av en växande befolkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan
som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i
bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir
2019 negativt – en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till
BNP-tillväxten (med omkring 0,5 %-enheter årligen).
Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande
högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en
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längre perioden av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både
konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att
löneökningstakten kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att
Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att
Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen
kommande år.
Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer
tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre
sikt, för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som
hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder högeller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden.
Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren

Skatteunderlagstillväxt i %
4,5
3,8

3,6

Förslag till Flerårsplan 2020-2022
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Konjunkturförsvagning dämpar skatteunderlagstillväxten
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte
2018 kommer att hålla i sig även i år (diagram 1). Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar
allt långsammare. Men delvis beror det också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs,
vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 %-enheter lägre än den underliggande.
Detta kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med
belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Nästa år räknar vi med
att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre
del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och
nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan 2010.
Kommunernas ekonomi – från stark till svag
Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men
ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande
investeringar i förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes
strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att
ha mer omfattande behov av äldreomsorg.
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen
av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt
finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa
intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras.
De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individoch familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar
för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i
budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka
finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande
finansiering.

10

Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6
miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att
effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra
prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det
demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle
kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande
31miljarder, utan höjda statsbidrag.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Befolkningen 20–64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden
%

2018

2019

2020

2021

2022

BNP

2,4

1,4

1,4

1,4

1,5

Sysselsättning, timmar

2,4

0,9

-0,4

-0,2

0,4

Relativ arbetslöshet

6,3

6,3

6,5

6,8

6,8

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,6

2,9

3,2

3,2

3,3

Konsumentpris, KPIF

2,1

1,7

1,9

1,8

2,0

Realt skatteunderlag

1,1

1,2

0,3

0,3

1,0

Befolkning 15-74 år

0,8

0,5

0,4

0,4

0,5

Utgångsläge inför planeringen
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för 2019-2021. Förutsättningarna
i den planen är för närvarande relativt oförändrade. Resultatet för 2018 blev något högre än budget
och prognosen för 2019 förväntas bli något sämre än planen.
För Uddevalla kommun kan vi konstatera att 2018 års resultat blev något bättre än mycket tack vare
tillfälliga vinster från försäljning av mark. Den bedömning som nu kan göras avseende 2019 är lägre
än gällande plan på grund av svagare tillväxt i skatteunderlaget samt fortsatta underskott i
verksamheten. För närvarande beräknas ett totalt underskott om 10 mkr för 2019.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25
mkr till ca 54 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under de senaste åren fram till och med hösten
2017 och en ökning har skett sedan dess. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd uppgår
till 14 mkr som tidigare.
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Arbetsmarknaden
Läget på arbetsmarknaden var fortsatt starkt under 2018. Aktiviteten i ekonomin har fortsatt varit god
och efterfrågan på arbetskraft fortsatt vara hög, även om tillväxttakten dämpats något jämfört med
föregående år. Sysselsättningsgraden för riket fortsatte stiga och är fortsatt den högsta i EU. Antalet
sysselsatta ökade med omkring 90 000 personer under 2018. Många arbetssökande har dock inte den
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Många arbetssökande saknar gymnasieexamen, vilket är en
förutsättning inom många yrken. Arbetsförmedlingens prognos pekar på en fortsatt stark arbetsmarknad, både för riket och Västsverige, men bristen på rätt kompetens riskerar att dämpa tillväxt och
sysselsättningsökning.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland fr.o.m. januari 2016
t.o.m. februari 2019. Arbetslösheten redovisas som andel av den registerbaserade arbetskraften. I
februari 2019 var 8,3 % av arbetskraften i kommunen öppet arbetslös eller i program med
aktivitetsstöd. Detta är en högre nivå än både länet (6,1 %) och riket (7,0 %). Jämfört med motsvarande
tidpunkt 2018 har arbetslösheten minskat med 0,2% i kommunen, 0,3% i länet och 0,4% i riket.

Uddevalla noterade i februari 2019 en ungdomsarbetslöshet på 8,2 %, vilket är högre än länet (7,1%),
men lägre än riket (8,6%). Ungdomsarbetslösheten i kommunen har sjunkit stadigt under en längre
period och under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 2,2%. Motsvarande
minskning i länet och riket var 0,5% och 0,9%.

För personer 16-64 år och ungdomar 18-24 år har män en högre arbetslöshet än kvinnor i både
Uddevalla, länet och riket för. I kommunen var 8,6 % av männen och 7,9 % av kvinnorna i åldrarna
16-64 år arbetslösa februari 2019. Bland ungdomar 18-24 år var 9,9 % av männen och 6,3 % av
kvinnorna arbetslösa. Bland utrikesfödda 16-64 år var 25,4 % av männen och 27,2 % av kvinnorna
arbetslösa februari 2019.
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Utrikesfödda är en grupp som möter särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. I Uddevalla är
arbetslösheten för utrikesfödda 16-64 år 26,3% och har minskat med 2,4% under det senaste året. Detta
är dock en betydligt högre nivå än både länet (17,6 %) och riket (19,1 %).

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Invånarantal och befolkningsprognos
31 december 2018 hade Uddevalla kommun 56 259 folkbokförda invånare. Under 2018 ökade
befolkningen med 496 personer, vilket är en minskning jämfört med 2017 då befolkningsökningen
uppgick till närmare 600 personer. Den största delen av befolkningsökningen kan förklaras av att
2 937 personer flyttade till kommunen medan endast 2 557 flyttade från den. Detta ger ett positivt
flyttnetto om 380 personer, varav ca 2/3 är gentemot utlandet och 1/3 är gentemot länet. Under 2018
föddes det 622 barn och 514 kommuninvånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på ca 108
personer.
Sammantaget var befolkningsökningen under 2018 ca 65 personer lägre än prognosticerat, vilket till
största delen beror på att kommunens inflyttning var lägre än förväntat.
Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig
framtid. Befolkningstillväxten väntas i första hand komma från ett positivt flyttnetto men även antalet
födslar väntas öka då de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och
därmed når de åldrar i vilka många får barn.

Demografiska förändringar
Före 2013 uppgick de demografiskt betingade behovsökningarna till ca 0,5 % per år i kommunerna.
Den situationen har förändrats dramatiskt. De närmaste åren ökar behoven enligt Sveriges kommuner
och landstings senaste prognoser med ca 1 %. Denna kostnadsökning var känd redan före den ökade
flyktingströmmen och trenden har förstärkts av den snabbt ökande befolkningen, men nivån förändras
vid olika befolkningsantaganden.
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Källa: Migrationsverket

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande i Sverige stabiliserats på en lägre nivå och Migrationsverket
bedömer att mellan 16 000 och 24 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2019. Prognosen

för 2020 och framåt är 16 000 - 28 000 asylsökande. Bedömningen tar hänsyn till januariavtalet där
den tillfälliga lagen förlängs i två år och alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till
familjeåterförening som flyktingar (med en tre månaders respit från försörjningskravet).

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Migrationsverket bedömer att antalet kommunmottagna nationellt blir ca 26 000 år 2019 och ca 18 000
år 2020. Uddevalla kommun har de senaste åren tagit emot mellan 0,42-0,44% av det totala antalet
kommunmottagna. Uddevalla har också varit en populär kommun för vidareflytt vilket resulterat i ett
positivt flyttnetto för nyanlända. Direktinflyttade och det positiva flyttnettot ger en samlad prognos
för det totala mottagandet av nyanlända om ca 140 personer 2019 och ca 100 personer 2020.

Årlig befolkningsökning 2011-2018, prognos 2019-2022
De närmaste åren sker fortsatta demografiska förändringar. De kommande åren förväntas trycket på
såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet öka. De yngre äldre ökar och även åldersgruppen över
80 år växer. Antalet barn och ungdomar samt äldre ökar procentuellt mer än antalet personer i arbetsför
ålder. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De
demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan
dessa vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.
Prognostiserad befolkningsutveckling jämfört med 2018
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Ackumulerad förändring av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022.
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Prognostiserad befolkningsutveckling jämfört med 2018 i % av resp grupp
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
0

1-5

6-15

16-19

20-64

65-79

80-84

85-w

Totalt

-2,0%
2019

2020

2021

2022

Ackumulerad förändring i % av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2018 – 2021
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

684

-30

-10

15

35

55

1-5

3 395

35

45

85

150

215

6-15

6 563

220

380

510

650

760

16-19

2 462

0

55

125

190

290

20-64

31 075

170

335

525

695

850

65-79

8 298

120

245

350

485

555

80-84

1 636

30

80

90

105

160

85-w

1 650

0

-10

20

35

65

Summa

55 763

565

1 120

1 725

2 350

2 960

Förändring av antal invånare i olika åldersgrupper, faktisk befolkning 2017, prognos 2018-2022.
Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska
kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för
verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt
boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett
genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från
nämnden. Det bör observeras att demografin kan påverka verksamheter härutöver.

Långtidsprognos t.o.m. 2040
Prognoser på kommunnivå görs regelbundet för den närmaste 10-årsperioden. På delområdesnivå
omfattar prognoserna vanligtvis den kommande 5-årsperioden. Denna längre framskrivning redovisar
en bedömning av befolkningsutvecklingen de kommande 25 åren fram till 2040. Fokus har lagts på
utvecklingen i de åldrar som är viktigast ur planeringssynpunkt, dvs. barn och ungdomar samt äldre.
Prognososäkerheten ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Nedanstående långtidsframskrivning ska ses som en möjlig utveckling utifrån de förutsättningar som var kända vid
prognostillfället i maj 2017. Det faktiska utfallet kan på lång sikt bli både högre och lägre men
prognosen tydliggör ändå ett viktigt budskap: vi kan i framtiden förvänta oss en kraftig ökning av
antalet äldre och vi kommer på sikt även att ha fler barn och unga. Barn och unga ökar kraftigast i
början av prognosen medan de äldre ökar senare.
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Den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de
äldre generationerna. 2017 befann sig 56 % av Uddevallas befolkning i det som kan räknas till
yrkesverksamma åldrar, 20-64 år. 2040 förväntas 53 % tillhöra denna grupp.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Antalet personer i åldern 20-64 år förväntas under prognosperioden öka med 15 % jämfört med idag.
Motsvarande siffra för gruppen 0-19 år är 30 % och för personer 65 år och äldre 32 %.

Andelen som är 65 år och äldre ökar och befolkningens medelålder stiger. 2017 var 21 % av
Uddevallas befolkning ålderspensionärer. Antalet pensionärer ökar stadigt under hela prognosperioden och andelen som är 65 år och äldre väntas ha ökat till 23 % vid prognosperiodens slut.
Under prognosens senare del ser vi en kraftig ökning i åldersgrupperna 80-84 år respektive 85 år och
äldre. Antalet ålderspensionärer förväntas öka med 32 % fram till 2040. I åldersgruppen 80-84 år
väntar vi en ökning om 55 % medan vi bland de allra äldsta, 85 år och äldre, väntar en ökning på drygt
60 %.

Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svår att förutse och är beroende av flera faktorer. Med
såväl ett positivt födelse- som flyttnetto antas även de yngre åldersgrupperna komma att öka. 2040
förväntas antalet barn och unga i åldern 0-19 år vara ca 30 % fler än idag. Under den första delen av
prognosen väntas en stor ökning av antalet barn i förskoleåldern, vilket är en följd av att de stora
kullarna som föddes runt 1990 väntas få barn. På lång sikt väntas den största ökningen inom
grundskolan och gymnasiet, men även förskolan kommer att påverkas.
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Några av de förväntade förändringarna fram till 2040:










Uddevallas befolkning bedöms öka med drygt 12 000 personer
Antalet barn i förskoleåldrarna, 1-5 år, ökar med knappt 20 %
Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, ökar med ca 30 %
Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, ökar med knappt 45 %
Antalet personer i åldern 19-64 år ökar med ca 15 %
Antalet ålderspensionärer ökar med drygt 30 %
Åldersklassen 65-79 år ökar med drygt 20 %
Åldersklassen 80-89 år ökar med ca 55 %
Åldersklassen 90 år och uppåt ökar med ca 75 %

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som
verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje
generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning
inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.
Kommunen har god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella
mål i strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse.
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022
En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast
en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi,
även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även
fortsättningsvis prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt
styrprinciperna ska de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför
arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022.




Nettokostnadsandel inkl. finansnetto
Soliditet inklusive pensionsskuld
Egenfinansiering av investeringar

Mål enligt strategisk plan

2019

2020

2021

2022

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av
skatter och bidrag

99,0

99,0

99,0

99,0

Soliditet %

Öka

Öka

Öka

Öka

30

30

30

30

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Egenfinansiering av investeringar %

Ovanstående mål ger följande effekter på resultat och investeringar:
Mkr
Resultat
Maximal investeringsnivå

2019

2020

2021

2022

35

36

37

38

404

616

701

773

För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så
kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka.

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad
driftsredovisning
Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan
konstateras att del av de finansiella målen uppnås för perioden 2020-2022 trots omfattande åtgärder
som beräknas leda till minskade nettokostnader. Det är först när investeringsnivån begränsas som
soliditeten och den finansiella styrkan har möjlighet att öka.
Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter.
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Kostnader och intäkter
Pris- och löneutveckling
Arbetsmarknadsläget innebär en något högre löneökningstakt de kommande åren. Den finansiella
beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för
skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på
de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att
arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något ökad kommunalt finansierad löneökningstakt medan
inflationen pendlar runt 2 %.
%

2020

2021

2022

Löneökningstakt

3,2

3,2

3,3

Löneökningstakt gällande plan

3,4

3,4

-

Prisutveckling

1,9

1,8

2,0

Prisutveckling gällande plan

2,0

2,0

-

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den
kommande perioden (ackumulerade belopp):
Mkr
Lönereserv

2020

2021

2022

150

243

343

15

30

46

165

273

389

10

19

-

Prisreserv (varor och tjänster)
Summa
Ändring jämfört med gällande plan

Pensionskostnader
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de
framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet
av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket
och ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda.
Osäkerheten i bedömningen av utfallet är mycket stor på grund av den komplexa konstruktionen av
pensionsförmåner för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilken är en grupp som ökar i
organisationen. Det pågår uppdateringar och aktualiseringar av de uppgifter som ligger till grund för
den årliga kostnaden för denna del.
Mkr
Pensionskostnader (brutto)

2018

2019

2020

2021

2022

195

208

215

226

232

Taxor och avgifter
Förändring av taxor och avgifter från 2019 till 2020 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt
uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2020 - 2022.
Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och
prisutveckling som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens
övergripande kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det
sammanvägda indexet för 2019 beräknat till 2,7 %. Förändringar av taxor och avgifter utöver denna
uppräkning ska särskilt redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter
oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller
motsvarande begränsningar för personal- och övriga kostnader vid den interna prissättningen.
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Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som
används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är
max 99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a.
egenfinansiering av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 35 mkr.
I denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 2020-2022.
%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

98,8

100,3

99,0

99,0

99,0

Nettokostnadsandel

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2019 års nivå om 22,16
kronor.

Kommunal skattesats %
22,6
22,4
22,2
22
21,8
21,6
21,4

Skatteväxling 43 öre

21,2
21
20,8

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Uddevalla

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

20,6

2000

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen
grupp med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och
regionen. Skillnaden i skattesats har som mest varit 85 öre och som minst 13 öre (2013). För 2019
uppgår den till 45 öre.

Västra Götaland

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i
förhållande till bokslut 2018. I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna
skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I intäkterna ingår de s.k.
välfärdsmiljarderna som gått från riktade bidrag för den ökande flyktingströmmen till ett permanentat
tillskott till kommunerna.
Skatteintäktsberäkningen har använts en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med rikets
genomsnitt av försiktighetsskäl, trots att kommunens befolkningsprognos är aningen högre.
Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

3 325

3 470

3 614

3 713

3 851

Förändring %

4,4 %

4,1 %

2,7 %

3,7 %

Ackumulerad förändring %

104 %

109 %

112 %

116 %

-15

21

-10

Skatt, utjämning och bidrag, mkr

Ändring jämfört med gällande plan, mkr

2

20

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive
nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens
verksamhet.

Finansnetto
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll.
Finansnettot budgeteras till 2 mkr för 2020, vilket är klart lägre än prognosen för 2019. Det är en följd
av de ökande investeringsnivån både 2019 och 2020.
För 2021 beräknas finansnettot till -12 mkr och för 2022 till -34 mkr. De höga investeringsnivåerna,
som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella
kostnader.

Investeringar

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av
investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %.
Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär
en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre
sikt är också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader.
Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i flerårsplanen.
Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Investeringsnivå

330

595

724

912

749

Resultat och avskrivningar

161

121

185

210

232

49 %

20 %

26 %

23 %

31 %

404

616

701

773

-191

-108

-211
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Självfinansieringsgrad %
Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %
Avvikelse mot mål 30 % i mkr

Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2020 och 2021 i planeringsperioden.
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och
Ljungskile, Källdalskolan, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya förskolor, gruppbostäder LSS, nytt
badhus, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se
”Kommunens investeringar 2020-2029”.
Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas
kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive
investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt
kommunbidrag. En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader.
Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan
Lokalförsörjningsplan för 2019-2029 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för
2020-2022 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort
underlag för nämndernas investeringsbudget för 2020-2022 och avvikelser från lokalförsörjningsplanen kommer att revideras i den ordinarie processen med ny lokalförsörjningsplan under hösten
2019.
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Soliditet
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel.
Målet i strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2019-2021 kommer
istället att minska främst på grund av högre investeringsnivåer men också ett lågt resultat.
Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

12,9

11,6

10,9

10,5

10,3

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Total låneskuld

3 204

3 933

4 801

5 600

6 215

Varav vidareutlåning till bolag och
stiftelser

3 153

3 453

3 753

3 853

3 953

51

480

1 048

1 747

2 262

%
Soliditet inkl. pensionsskuld

Skulder och räntor

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Upplåning

Varav kommunens egen låneskuld

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 3 000 mkr under perioden 2019-2022. Kommunens
andel av detta är ca 2 200 mkr då investeringarna är omfattande under 2019-2022. Resterade avser
bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 800 mkr i planen.
För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket
tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2018.
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto.

Externränta
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,5 % för 2019, 1,8 % för 2020, 2,0% för 2021
och 2,3 % för 2022. Det faktiska utfallet för 2018 blev 1,5 %.

Internränta
För 2019 sänktes internräntan från 1,75 % till 1,5 % och nivån föreslås behållas för 2020. Detta är
ungefär i linje med kommunens genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges
kommuner och landstings rekommendation.

Finansiell profil (KFI)
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) senast gjorda finansiella
profil för Uddevalla för 2015-2017. Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och
Hallands 55 kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1
är det starkaste resultatet och 55 är det svagaste.
Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 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.
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Nyckeltal
Resultat före extraordinära poster
Skattefinansieringsgrad av investeringar
Soliditet
Kassalikviditet
Finansiella nettotillgångar
Skattesats
Budgetföljsamhet
Resultat före extraordinaära poster, snitt 3 år
Snitt

2013
20
41
38
54
25
38
31
22
34

2014
26
31
38
51
25
40
26
24
33

Plats
2015
22
26
38
47
23
44
18
26
31

2016
21
10
39
46
21
44
19
19
27

2017
33
11
40
40
22
44
27
23
30

Färgmarkering: Grönt=25 % starkaste Gul=50 % mitten Rött=25 % svagaste

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

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 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 inkl.
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.
Finansiell profil kommunkoncern:
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Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden!
Utmaningarna är stora redan under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter
dock i något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är
att klara de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det
kommer att leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som
hittills varit fallet. En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande
kapitalkostnaderna för investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att
bli mycket svårt att möta detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag
alternativt nya sätt att ge service som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination
av dem.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Med de prognoser som nu kan göras utifrån de ökningar i skatteunderlaget som är troliga ger det
kraftiga underskott med nuvarande skattesats och det kräver effektiviseringar alternativt skatteökning
framåt. En utblick har gjorts fram till 2029 och säkerheten i prognoserna avtar förstås med tiden.
Beräkningarna bygger på att det finansiella nettokostnadsmålet ökas från 2023 och för att ha möjlighet
att fördela ut kompensation för de direkta demografiska ökade kostnaderna och ökade kapitalkostnader
för investeringarna så utmynnar det i ett finansieringsbehov som 2022 uppgår till ca 190 mkr och 2029
till ca 300 mkr. Satsningar utöver direkt demografi och investeringar kräver ytterligare ökning av
effektiviseringar eller ökad skatt. Som tidigare nämnts är detta snarare underskattad än överskattad på
grund av behov i verksamheten som inte täcks av demografiersättningen.
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Resultat (mkr)
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Varför ökar låneskulden? (mkr) 2020-2022
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Upplåning

500
Resultat o avskrivningar

2282
2385

Utlåning bolag

627
Utgifter

Investeringar

Finansiering

Känslighetsanalys
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de
effekter som händelserna har:
Händelse

Årseffekt 2020,
mkr

Löneförändring med 1 %-enhet

+- 27

Förändring av antalet anställda med 100

+- 45

Inflationsförändring med 1 %-enhet

+-

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå)

+- 28

Förändrad kommunalskatt med 1 kr

+- 123

Förändrad kommunalskatt med 10 öre

+- 12

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet

+- 35

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet

+- 13

Ändrad befolkning med 100 personer

7

+- 5*

* exkl. effekter på kommunal service
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET
RESULTATBUDGET
mkr

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

923
-4 122
-122
15
-3 306

836
-4 200
-131
0
-3 495

853
-4 284
-149
0
-3 580

870
-4 361
-172
0
-3 662

887
-4 473
-195
0
-3 780

2 562
763
19

2 662
808
-25

2 747
867
34

2 832
881
51

2 937
914
71

67
-47
39

70
-55
-10

79
-77
36

93
-105
39

103
-137
37

98,8%
0,6%
1,2%

100,3%
0,4%
-0,3%

99,0%
0,1%
1,0%

99,0%
-0,3%
1,0%

99,0%
-0,9%
1,0%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
- varav pensionsskuld
Skulder
- varav långfristiga lån
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

1 735
39
96
47
3 918
3 204

1 725
-10
88
49
4 649
3 933

1 761
36
60
51
5 516
4 801

1 800
39
62
53
6 316
5 600

1 837
37
64
55
6 931
6 215

5 749

6 462

7 337

8 178

8 832

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen
Soliditet inkl pensionsskuld

51
12,9%

480
11,6%

1 048
10,9%

1 747
10,5%

2 262
10,3%

Bokslut
2018

Prognos
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

-330
0
-330

-595
0
-595

-724
0
-724

-912
0
-912

-749
0
-749

157
-237
0
202
0
208
330

114
-300
0
730
0
51
595

157
-300
0
867
0
0
724

212
-100
0
800
0
0
912

234
-100
0
615
0
0
749

48,9%

20,4%

25,5%

23,1%

31,0%

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Finansnettos andel av skatter och bidrag
Resultat i % av skatter och bidrag

BALANSBUDGET
mkr
Anläggningstillgångar
- varav långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
- varav kassa, bank och korta placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR

KASSAFLÖDESBUDGET
mkr
Finansieringsbehov
Investeringar
Försäljning
Summa investeringar

Finansiering
Från den löpande verksamheten
Utlåning (-) / amortering (+)
Utbetalning av övriga avsättningar
Upplåning (+) / amortering (-)
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder
Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel
Summa finansiering
Egenfinansiering investeringar

5 358
3 153
391
101
5 749

6 122
3 453
340
50
6 462

6 997
3 753
340
50
7 337

7 838
3 853
340
50
8 178

8 492
3 953
340
50
8 832
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DRIFTSBUDGET

Nämnd/Styrelse

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Barn och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnden
Försörjningsstöd
Driftreserv för nytt badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Centrala upphandlingseffekter
Nämndernas över/underskott
Effektiviseringsfond
Behov av minskade nettokostnader
Summa nämnder/styrelser

Bokslut Prognos
2018
2019
-10,6
-237,4
-1 431,3
-1 366,2
-103,1
-141,4
-1,6

-10,7
-242,5
-1 461,7
-1 373,2
-112,3
-143,4
-1,3
-19,0
0,0
-14,8

-18,1

-26,8

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

-10,7
-224,6
-1 435,6
-1 364,8
-94,3
-139,0
-0,1
-14,0
-20,0
-46,5

-10,7
-231,3
-1 449,3
-1 353,9
-93,3
-135,2
-0,1
-14,0
-20,0
-96,2
8,0

-10,7
-226,3
-1 428,6
-1 353,7
-87,3
-131,6
-1,6
-14,0
-20,0
-126,1
15,0

-45,0

-23,0
-4,2
-3 412,1

-3 309,7

-3 405,7

-3 394,6

-29,0
37,4
-3 387,6

-26,7
30,8

-119,1
30,0

-224,6
39,1

-340,0
65,3

-456,0
88,0

Summa verksamhetens nettokostnad

-3 305,6

-3 494,8

-3 580,1

-3 662,3

-3 780,1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2 561,7
763,2
67,0
-46,9

2 662,0
808,0
69,6
-54,8

2 747,0
867,0
79,3
-77,3

2 832,0
881,0
93,0
-104,9

2 937,0
914,0
103,4
-137,1

Resultat efter finansiella poster

39,4

-10,0

35,9

38,8

37,2

REDOVISAT RESULTAT

39,4

-10,0

35,9

38,8

37,2

98,8%

100,3%

99,0%

99,0%

99,0%

Arbetsgivaravgifter
Avtalsförsäkringar
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktade statsbidrag tillskott
Övriga poster

6,1
-0,1
-47,0
0,0
0,0
14,3

4,0
0,0
-56,0
-62,9
-0,4
-3,8

4,0
0,0
-58,0
-164,6
-6,0

4,0
0,0
-65,0
-273,0
-6,0

4,0
0,0
-65,0
-389,0
-6,0

Summa ej fördelade poster

-26,7

-119,1

-224,6

-340,0

-456,0

Övriga ej fördelade poster ***
Eliminering internt finansnetto

Specifikation ej fördelade poster:
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET
Belopp i miljoner kronor (mkr).

KOMMUNFULLMÄKTIGE
År

Kommunbidrag

2019

10,7

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2020

10,7

-

2021

10,7

-

2022

10,7

-

Kommunbidragsförändring

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat för kommande år.

KOMMUNSTYRELSEN
År

Kommunbidrag

2019

Ändring

Kommunbidrag

242,5

Investeringar
32,9

2020

-17,9

224,6

27,4

2021

-11,2

231,3

89,5

2022

-16,2

226,3

57,7

Kommunbidragsförändring
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -17,9 mkr för 2020, -11,2 mkr för 2021 och -16,2
mkr för 2022.
Kommunstyrelsens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -16,2 mkr för 2020, -7,0
mkr för 2021 och -12,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare
tillskottet om 1,7 mkr för finansiering av ordningsvakter i centrum under 2019 upphör.
Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
På särskild rad i driftbudgeten, ”Effektiviseringsfond”, upptas ett utrymme på 45 mkr för 2020, 29
mkr för 2021 och 23 mkr för 2022. Effektiviseringsfonden har till syfte att finansiera kostnader som
leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Uppdrag:
 Att avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet
 Att ta fram en övergripande plan "Välfärd 2030"
 Att ta fram en övergripande plan "Integration 2030”
 Att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda
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 Att skapa ett destinationsbolag med inriktning om genomförande 2021
 Att överföra ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen
 Att kommundirektören ges fortsatt uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med
förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det skall även
resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i effektivisering/besparing för 2021
 Att leda arbetet med att uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens
verksamheter

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

1 461,7

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar

420,0

2020

-26,1

1 435,6

291,0

2021

-12,4

1 449,3

330,0

2022

-33,1

1 428,6

270,0

Kommunbidragsförändring
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -26,1 mkr för 2020, -12,4 mkr för 2021
och -33,1 mkr för 2022.
Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och
elever i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och
gymnasieskola ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat
behov av kommunbidrag på -1,1 mkr för 2020, 22,6 mkr för 2021 och 41,9 mkr för 2022. Beloppen
ingår i ovanstående kommunbidrag.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -25,0 mkr för 2020, -35,0 mkr
för 2021 och -75,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.
Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
Uppdrag:
 Att rekrytera fler lärarassistenter
 Att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna
 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler
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SOCIALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

1 373,2

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
28,0

2020

-8,4

1 364,8

60,0

2021

-19,3

1 353,9

67,0

2022

-19,5

1 353,7

84,0

Kommunbidragsförändring

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Socialnämndens kommunbidrag minskar med -8,4 mkr för 2020, -19,3 mkr för 2021 och -19,5 mkr
för 2022.
Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är
framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats
till ett ökat behov av kommunbidrag på 8,6 mkr för 2020, 17,7 mkr för 2021 och 30,5 mkr för 2022.
Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.
Utanför socialnämndens kommunbidrag upptas 14 mkr som ställs till kommunstyrelsens förfogande
att användas under året för tillfälligt tillskott till nämnden avseende kostnader för försörjningsstödet
som överstiger 34 mkr. Om den totala kostnaden för försörjningsstödet överstiger 48 mkr finansieras
dessa utanför nämndens kommunbidrag. Inget anslag är dock upptaget i denna del och belastar därför
resultatet om det blir aktuellt.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -17,0 mkr för 2020, -37,0 mkr
för 2021 och -50,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.
Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
Uppdrag:
 Att möjliggöra hemmaplanslösningar
 Att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens
 Fortsätta arbetet med att inrätta en palliativ avdelning
 Att utreda förutsättningar för äldrecentrum
 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

112,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar

187,0

2020

-18,0

94,3

189,5

2021

-19,0

93,3

197,0

2022

-25,0

87,3

196,5

Kommunbidragsförändring
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -18,0 mkr för 2020, -19,0 mkr för 2021 och
-25,0 mkr för 2022.

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -13,0 mkr för 2020, -14,0 mkr
för 2021 och -20,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet
om 5,0 mkr för att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 upphör.
Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
Uppdrag:
 Effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de
berörda
 Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer
 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
År
2019

Kommunbidrag

Ändring

Kommunbidrag

143,4

Investeringar

127,5

2020

-4,4

139,0

145,6

2021

-8,2

135,2

228,0

2022

-11,8

131,6

140,9

Kommunbidragsförändring
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag minskar med -4,4 mkr för 2020, -8,2 mkr för 2021 och
-11,8 mkr för 2022.
På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2020
och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus.
Under perioden 2020 - 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först
den dag då badhuset tas i drift.
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Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -8,8 mkr för 2020, -12,6 mkr för
2021 och -16,2 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet om
4 mkr för helårseffekt för driftskostnader för fritidsgård, idrottshall och bibliotek i Källdalskolan
kvarstår.
Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
Uppdrag:
 Att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar
för att förbättra ungdomars välbefinnande
 Att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun"
 Att utreda villkoren för konstgräsplaner
 Att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

verksamhet i Sinclair
 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler

VALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2019

1,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2020

-1,2

0,1

-

2021

-1,2

0,1

-

2022

+0,3

1,6

-

Kommunbidragsförändring
Nästa planerade val är 2022.
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2020-2029
Belopp i mkr

Total
investering

t.o.m
2019

2020

2021

20232029

2022

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommun- innan
bidrag
bidrag
igång2020
Helår
sättning

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut
KS Beslutsstödsystem
KS Brandstation Ljungskile
KS Brandstation Uddevalla
Gator och trafikanordningar i anslutning till ny
SBN Brandstation Uddevalla
BUN Ny förskola Sundstrand
BUN Källdalsskolan inkl storlek+, Sär och Idrott
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm
BUN Ramnerödskolan
BUN Skansen förskola
BUN Killingen förskola
BUN Bleket förskola
BUN Sandersdal
BUN Unneröd
BUN Gymnasieskola ombyggnad Transport
SOC Gruppbostad LSS Vildvinet
SOC Gruppbostad LSS Fasseröd
SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan
SBN Rydingsberg
SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen
SBN Bjursjövägen
SBN Gestaltningsprogram strandpromenad, park
SBN Ny spårförbindelse Sörvik

6,0
40,0
250,0
50,0
303,0
27,0
35,0
36,0
20,0
20,0
10,0
25,0
20,0
10,0
9,5
13,0
5,0
5,0
20,0

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärkn.arbeten
KFN Framtidens bad
KFN Tillfälligt bad

505,0
464,0
30,0

30,0
41,1

50,0
100,0
30,0

85,0
200,0

85,0
122,9

255,0

2 067

499

466

530

318

255

3,0

2,5

2,4
3,0

15,5

SUMMA

3,8
15,5
144,1

2,8
5,5
2,1

1,0
10,0
10,0

29,0
223,0
40,0
83,0
13,0

11,0
27,0
10,0
100,0
14,0
10,0
16,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
9,0

0,5
80,0

52,0
6,0

15,0
10,0
1,0
0,5

1,5
7,0
80,0

1,0
25,0
20,0
10,0
10,0
1,0
7,4
0,5
0,4

1,0
2,5

2,5
1,0
5,0

40,0

12,0
0,2

4,0
15,0

0,2

0,5
3,9
0,3
3,0
15,0
20,0
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,0
7,4
7,0
0,5
0,4
0,6
0,2
0,2
0,9

10,5

24,3
21,2
10,5

34

128

3,8

Prövas
löpande

2a. Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar, kommunikationsutrustning
KS Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem
KS Utökning av arkivlokal
KS Ev. nytt personalsystem
BUN Inventarier fordon & IT verksamheter
SOC Inventarier i befintlig verksamhet
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner
KFN Inventarier och maskiner
KFN Konstgräs, Undavallen
KFN Konstgräs, Fridhems- och Rimnersvallen

SUMMA

23,4
3,0
2,0
9,3
180,0
204,0
21,5
50,0
2,6
5,6

501

0,5

9,0

2,0
1,0
30,0
15,0
2,0
5,0
2,6

7,0
30,0
16,0
3,5
5,0

0,3
30,0
17,0
2,0
5,0

90,0
147,0
14,0
35,0

10

61

64

60

307

5,0
40,0

20,0
40,0

10,0
40,0

280,0

1,0

0,3

5,6

0

1

2b Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
KFN Kulturskolan, Skolgatan 4
SBN Planerat underhåll - fastigheter
Planerat underhåll - gator, vägar och allmän
SBN platsmark

SUMMA

35,0
400,0

250,0

1,7

X

X

25,0

25,0

25,0

175,0

0,6

6,0

685

0

70

85

75

455

1

8

15,0
15,0
30,0

10,0

5,0
15,0

0,7
0,7

0,7
0,7
1,4
0,1
0,2
0,1

3

3. Profilinvesteringar
SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan)
SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget)
SBN Å-rummet
Ombyggn Sundbergstorget Etapp 2
SBN (Lagerbergsgatan)
SBN Julbelysning
KFN Konstnärlig utsmyckning

SUMMA

1,0

3,0
2,0
30,0

95

11

29,0
3,0
1,0
3,0

1,0
3,0

3,0

21,0

0,1
0,1
0,05

27

4

3

50

2
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Belopp i mkr

Total
investering

t.o.m
2019

2020

2021

2022

20232029

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommun- innan
bidrag
bidrag
igång2020
Helår
sättning

4. Expansionsinvesteringar

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

KS
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN

Kameraövervakning offentlig plats
Äsperöd förskola om- och tillbyggnad
Ny förskola norr Dalaberg 1:1
Ny förskola Söder/Centrum
Parken förskola om- och tillbyggnad
Bokenäs förskola
Hälle 1 om/nybyggnad
Ny förskola Hälle 2
Herrestad förskola ombyggnad
Dalabergs förskola nybyggnad
Forshälla/Ammenäs förskola
Källdals förskola
Helenedals förskola
Moduler och övriga lokallösningar
Äsperöd skola ombyggnad
Ljungskileskolan om- och tillbyggnad
Centrum grundskola F-6 nybyggnad
Centrum grundskola 7-9 nybyggnad
Forshälla/Ammenäs skola
Bokenäs skola ombyggnad
Herrestadsskolan reinvestering
Brandlarm skolor, förskolor
Gymnasieskola ca 500 elever (+idrottshall) (alt

BUN Sinclair)
SOC Servicebostad LSS
SOC Gruppbostad LSS
SOC Servicebostad LSS
SOC Gruppbostad LSS
SOC Gruppbostäder, servicebostäder LSS
SOC Nytt Äldreboende 20 platser
SOC Nytt Äldreboende 40 platser
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber
SOC el. alternativ för personal och brukare
SBN Göteborgsvägen Etapp 2
SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö
SBN Kasenabbevägen
Mindre investeringar för genomförande av
SBN handlingsplaner
SBN Tuvullsvägen
SBN Gatuombyggnad VA sanering
SBN Fastighetsförvärv strategiska och lokalförsörjning
SBN Sunningebacken
SBN Sunningebergen gator
SBN Skarsjövallen gator
SBN Temalekplats Ljungskile och centrala Uddevalla

0,4
45,0
60,0
45,0
45,0
30,0
45,0
45,0
60,0
45,0
45,0
45,0
30,0
20,0
70,0
500,0
250,0
250,0
250,0
10,0
50,0
1,0
300,0
20,0
20,0
20,0
20,0
140,0
80,0
250,0
58,0
48,0
5,0
25,0
10,0

0,4
2,0

0,1
20,0
25,0

25,0
33,0
20,0

15,0

45,0
25,0

15,0
25,0

15,0
20,0

30,0
60,0
45,0
45,0
45,0
30,0

20,0

3,0
35,0

35,0
20,0
15,0
15,0
2,0

15,0
1,0

35,0

10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

480,0
235,0
235,0
250,0
8,0

300,0

10,0
10,0

15,0

40,0

10,0
140,0
25,0
250,0
44,0

6,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

35,0
5,0
25,0
10,0

1,0

10,0

10,0
4,5
2,0
10,0

70,0

0,5

2,0
10,0

10,0
0,5
2,0
10,0

14,0
70,0
5,0
10,0
56,0
10,0

0,1
0,2

100,0
5,0
20,0
100,0
5,0
10,0
56,0
10,0

0,4

0,1
3,5
5,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
5,0
3,5
3,5
3,5
2,0
3,0
5,0
33,0
15,0
15,0
15,0
1,0
3,0
20,0
5,0
7,0
5,0
7,0
43,0
13,0
25,0
3,7
5,1
0,2
1,1
0,5
4,5

0,2
0,9
1,5
0,2
0,5
2,5
0,5

SUMMA

3 243

9

100

229

294 2 612

5

279

TOTAL

6 592

529

724

912

749 3 679

41

418

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen
Barn och utbildning
Socialnämnden
Samhällsbyggnad
Kultur och fritid
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm
TOTAL

201,5
3 162,0
905,0
1 656,0
617,2
50,0
6 592

11,4
348,0
43,0
45,0
41,1
40,0
529

27,4
291,0
60,0
189,5
145,6
10,0
724

89,5
330,0
67,0
197,0
228,0

57,7
15,5
270,0 1 923,0
84,0 651,0
196,5 1 028,0
140,9
61,6

0,6
13,5
8,8
8,1
10,5

5,2
202,0
128,2
49,1
33,5

41

418

912

749

3 679

X
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,16 kronor,
att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 387,6 mkr
respektive 3 412,1 mkr,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 801 mkr
för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2020,

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 20192022,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta
om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre
justeringar av kommunbidragen i övrigt,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att besluta om
användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för
investeringar som blir färdigställda under 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som
redovisas,
att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5 %,
att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2020 senast under
november månad 2019,
att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas
till samhällsbyggnadsnämnden,
att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020, 912 mkr för 2021 samt 749 mkr
för 2022,
att investeringar med projektstart 2020 och 2021 får påbörjas, under förutsättning att det finns en
behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar,
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna
för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,
att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan igångsättning.
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Bilaga 1 Beräkning demografi
BERÄKNING DEMOGRAFI 2019 - 2029
Beräkningsfaktorer

A-pris tkr
Kompensationsnivå
egen regi
Kompensationsnivå
friskolor

Förskola
1-5 år
157,4
75%

74%

81%

Efterfrågenivå

87%

Varav andel egen regi
Varav andel friskolor

58%
42%

ÄO Ordinärt boende

Fritids
Grundskola Gymnasie
6-12 år
6-15 år
16-18 år
37,2
112,7
141,1

57%

63%

62%

76%

83%

100%

95%

88%
12%

95%
5%

65-79 år 80-84 år
301,8
301,8

ÄO Särskilt boende

85-65-79 år 80-84 år
301,8
873,8
873,8

85-873,8

67%

67%

67%

63%

63%

63%

8%

20%

18%

4%

12%

14%

65-79
8 620
20
145
75
25
20
-25
-15
75
15
80
9 035

80-84
1 705
20
15
60
75
85
115
105
20
60
10
2 270

85+
1 625
50
15
30
25
25
35
25
65
75
80
2 050

Förslag till Flerårsplan 2020-2022

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos (juni 2018)

2019 (föreg prognos)
2020 ny prognos
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Förskola
1-5
3 615
-135
65
60
35
75
50
35
10
0
-10
3 800

Fritids Grundskola Gymnasie
6-12
6-15
16-18
4 965
6 945
1 925
65
125
35
80
145
60
70
105
50
10
80
50
10
80
50
10
65
25
35
15
70
50
55
60
70
55
55
65
75
-15
5 430
7 745
2 365

Demografipeng, tkr per år

Justering 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-14 209
6 841
6 315
3 684
7 894
5 263
3 684
1 053
0
-1 053

1 016
1 251
1 094
156
156
156
547
782
1 094
1 016

9 103
10 559
7 646
5 826
5 826
4 733
1 092
4 005
4 005
5 462

2 961
5 076
4 230
4 230
4 230
2 115
5 922
5 076
4 653
-1 269

-1 129
23 727
19 285
13 896
18 106
12 267
11 245
10 915
9 752
4 156

789
5 719
2 958
986
789
-986
-592
2 958
592
3 155

2 161
1 621
6 484
8 105
9 186
12 428
11 347
2 161
6 484
1 081

5 685
1 705
3 411
2 842
2 842
3 979
2 842
7 390
8 527
9 096

8 635
9 045
12 853
11 934
12 817
15 421
13 598
12 510
15 603
13 332

7 506
32 772
32 139
25 829
30 923
27 689
24 843
23 425
25 355
17 488

Demografipeng, tkr ackumulerat

Justering 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

-14 209
-7 368
-1 053
2 631
10 525
15 788
19 471
20 524
20 524
19 471

1 016
2 267
3 361
3 518
3 674
3 830
4 377
5 159
6 253
7 270

9 103
19 662
27 308
33 134
38 959
43 693
44 785
48 790
52 795
58 257

2 961
8 037
12 266
16 496
20 726
22 841
28 763
33 839
38 491
37 222

-1 129
22 598
41 883
55 779
73 884
86 151
97 396
108 312
118 064
122 220

789
6 508
9 466
10 452
11 241
10 255
9 663
12 621
13 213
16 368

2 161
3 782
10 267
18 372
27 558
39 986
51 334
53 495
59 979
61 060

5 685
7 390
10 801
13 643
16 486
20 465
23 308
30 698
39 225
48 321

8 635
17 680
30 534
42 467
55 284
70 706
84 304
96 814
112 417
125 749

7 506
40 278
72 417
98 246
129 169
156 857
181 701
205 125
230 481
247 969
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Förslag till Flerårsplan 2020-2022
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FORUTSATTNINGAR FOR EN GOD
LIVSKVALITET
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Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom attbygga välfiirden på en
solidarisk och jämlik grund. Genus- och jämställdhetsperspektivet kommer att genomsyra all verksamhet. I
Uddevalla ska det vara möjligt att kunna leva sitt liv utan att begränsas av intolerans och fördomar.
Uddevalla ska vara i framkant vad gäller öppenhet och tillgänglighet och detta skall även genomsyra vårt ledarskap.
Uddevalla har länge arbetat med resurshushållning, miljö- och klimatarbete. Det är vår ambition att stärka den
positionen ytterligare. Tillsammans verkar vi för en hållbar utveckling, god folkhälsa, friskare invånare samt en
bättre värld utan milj öförstöring och klimatförändringar.
En ekonomi i balans är en forutsättning för att långsiktigt säkerställa de behov och den kvalitet i verksamheten som
medborgarna kan förvänta sig. De kommunala resurserna tillhör medborgarna, vår uppgift är att med största möjliga
omsorg förvalta dessa.
Den verksamhet som finansieras av kommunen ska kommunen ha full insyn och kontroll över. Vår ambition är att
stärka verksamheten som drivs i egen regi inom skola och omsorg. På detta vis kan vi långsiktigt säkerställa kvalitd
och service lor alla medborgare inom dessa områden.
Alla människor ska omfattas av en offentligt finansierad trygghet som garanteras av allas våt1 ansvarstagande.
Trygghet finansieras solidariskt och ska inte äventyras av enskilda vinstintressen. Mycket är bra, men samhället
lorändras och vi måste hela tiden omformulera vår politik så att den svarar mot de utmaningar som vi ställs inför
idag och i framtiden. Det finns fortfarande människor som hamnar utanför och inte får det stöd och den hjälp de
behöver för att kunna komma in i gemenskap och ut i arbetslivet. Det är vår uppgift att förändra detta. Betyget på
vårt välftirdssamhälle är hur vi tar hand om våra gamla, sjuka, funktionshindrade och övriga behövande medborgare.
Vi ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha en god hushållning med naturoch kulturresurserna. Vi anser att en arbetsmarknad som ständigt utvecklas är en förutsättning för ett välmående
samhälle och ska fortsätta skapa förutsättningar för nya och redan etablerade företag i vår kommun. Det är lika

viktigt att också värna om privata organisationer och myndigheter vilket medverkar till den mängsktttande arbetsmarknaden vi eftersträvar.
Vi ska som arbetsgivare uppfattas som en förebild. Hur vi ser på, och hur vi hanterar den egna personalen ska vara
en spegelbild av hur vi vill att arbetsmarknaden i övrigt ska fungera. För att skapa legitimitet och trovärdighet måste
invånarna känna igen sig i kommunens verksamheter

UTVECKLI N G S P E RS P E KTIV
MEDBORGARE

Vi vill fomatta utueckla medborgarinflytandet. Genom att
systematiskt anvåinda och utveckla de metoder ftir medborgardialog som åir framtagna inom kommunen, skapa mötesplatser och teknik fttr medborgarinflytande

vill vi verka ftir

ökad samverkan och delaktighet.

Uddevalla star, i likhet med må,nga andra kommuner, inftir en

Vi ser stora demografiska ftiråind
-ringar, vilket medftir öriindrade behov inom bl.a. skola och
av sina största utma-ningar.

omsorg. Alla äldre ska kiinna trygghet, delaktighet i samhället och leva ett v?irdigt liv. Detta möjliggörs genom bl.a.

örbättrad kvalitet och hög personaltäthet inom åildreomsorgen.

Vi

ska fokusera på folkhälsa genom ftirebyggande och

ftirdriiliande insatser som lägger fler bra år

Vi

till livet.

anser att konsekvenserna ftir de m€st utsatta grupperna

i

samhället s:irskilt ska be-aktas i kommunala beslut och verksamheter. För att utjiimna möjliga skillnader i livsvillkoren

kommer vi bl.a. att arbeta med olika arbetsmarknadsåtgåAder
samt for en ökad integrering och inkludering.

Vi

ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera kommunens verksamheter ftir att identifiera och åtgåirda eventuella kvalitetsskillnader.

Alla barn i kommunen ska erbjudas en bra och pedagogisk ftirskola och bamomsorg. Vi vill ha en jiimlik skola ftir alla, oavsett bakgrund ifran.
fränr1-a ett livslangt liirande dåir alla miinniskor ges möjlighet till en god utbildning, fran örskola till högre utbild-ning och genom folkbildning. I samarbete med ftirtildrar/familjen ska ftirskolan skapa biista möjliga ftirutsättningar ftir varje barn att liira och utvecklas. Vi kommer
arbeta ftir ökad kvalit€ och trygghet i forskolan och i grundskolans lägre åldrar genom att minska barnantalet i de största gruppema såväl som
utveckla omsorgen ftir barn under obekväm tid. Vi anser att eleverna behöver möta fler bra låirare och övrig personal i skolan vilka ska samar-

Vi vill

beta med lairarna som iståillet kan ägna sig mera åt sitt pedagogiska uppdrag.

Vi vill ha ett levande centrum som har sin utgangspunkt i handel, service, kultur, fritid, turism och bostäder med varierande upplåtel-seformer.
De kommunala bostadsstiftelsema

åir

mycket viktiga aktörer och skapar möjligheter att utveckla boende ftir olika grupper i Uddevalla kom-

mun. Kommunens viktigaste roll åir att medverka till verksamheter som skapar aktiviteter. Mot denna bakgrund ska vi verka ftir tillkomsten av
ett kulturhus och planeringen av ett centralt beläget stadshus.

Vi vill

att det ska vara alla miinniskors rättighet att kunna delta i kultur, idrott, evenemang och ftireningsliv och vill ftirbättra villkoren ftir alla
grupper att ta del av detta i Uddevalla. Ett levande kulturliv tillhör grunden fttr ett hållbart samhalle. Med sin fiirgstarka och mångfasetterade

befolkning har Uddevalla fdrutsättningar ftir ett rikt och levande konst- och kulturliv, vilket 2ir en laaft till utveckling och öriindring.
Ett konkurrenskaftigt niiringsliv, ftir att kommunen ska upplevas som positiv i vår omvåirld, skapas utifran fusisk planering, vilket påverkar
ftiretagsklimatet likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta

till

en ort. För att niiringslivet i Uddevalla ska

mans med regionen utueckla infrastrukturen och verksamhets- och bostadsområden ska planeras med hiinsyn

gånglcykelvä-gar och tillgang

till kollektivtrafik. För att

ge goda fdrutsättningar ftir

bli bättre måste vi tillsam-

till behov av transporter

sasom

nfingslivet och kommunen att upplevas som positiv i vår

omviirld behövs rätt kompetens, en aktiv samverkan mellan kommunen och foretagen och möjligheter att expandera med större lokaler eller ny
mark.
och smarta materialval vid bostadsbyggande. Vi vill också ställa
tydligare krav giillande miljö och etik vid inköp av varor och tjiinster. Kom-munens upphandling ska ske genom tydliga kavspecifikationer
kollektivavtalsenliga anställningsvillkor, samt ökad satsning på ekologiska och niirproducerade produkter inom hela den kommunala verksam-

Vi vill i vår upphandlingsprocess stimulera till ny miljöinriktad energiteknik

heten.
Personol

Vi vill att Uddevalla ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka både arbetets utftirande och sin egen situation. Detta &
såirskilt viktigt nu niir vi star inftir stora utmaningar i tillvåixten. Detta kan bara åstadkommas genom ett konsekvent och målmedvetet arbete
tillsammans med personalens egna ftireträdare. Det åir viktigt att arbetsmiljön och ohälsotalen får en mer positiv utveckling. Ditrfdr itr det viktigt att Hälsoresan kan intensifieras så att kommunens personal inte åir sjukare åin personal på arbetsmarknaden generellt.
För många åir en heltidsanstallning som grund en örutsättning for att säkerställa en självstiindig forsörjning. Mot denna bakgrund iir det lör
kommunen strategiskt vikiligt att erbjuda heltidstjåinster Itjr att klara framtida rekryteringar. Personalsammansättningen ska återspegla befolkningssammansättningen vad gäller både genus och etnisk tillhörighet.
EKONOMI

I budgetarbetet ska ingen beslutad aktivitet sakna finansiering och varje beslutad budget ska vara i balans. Varje anviind kommunal
skattekrona ska syfta till att uppfulla det övergripande politiska målet att skapa ftirutsättningar
rationaliseringar som inte går ut över kvalitdn ska tas tillvara.

till

en god livskvalitet. Varje möjlighet

till

öveRGRrPANor

uÅl

övergripande mål finns inom varje utvecklingsperspektiv och beskriver de resultat eller önskade lägen som är viktigast för kommunen att nå.

.
.
.

En solidarisk, jämlik och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgama
Medarbetama mår vä1, iir delaktiga och kåinner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun
Medborgarna känner förtroende för hur kommunens resurser används

PRIORITERADE OMRADEN
EN JÄMTIK sKoTA FöR ATTA

FÖREBYGGANDE ARBEIE

genom

genom

- Ett livslangt låirande
- God utbildning
- Kvalitet

-

EKotoctsK tÅtt gln uTvEcKuNc

EN TEVANDE CENTRUM

genom att bidra

till

genom

- Aktiviteter i centrum
i centrum

-

Samverkan med aktörer

-

Utnvttia det vattenniira läeet

EII

RIKT KUTTUR-OCH FRITIDSTIV

till
- Tillgiinglighet ör alla
- Kreativa mötesplatser
genom att bidra

coDA

FöRUTSÄTNTNGAR

Arbetsmarknadsåtgåirder

- Folkhälsa
- Integration
- Omsorq
-

Kommunens miljöarbete
Klimatfdrbättrande åtgåirder
Upphandling

AT'RAKTIV ARBETSGIVARE

genom

- God arbetsmiljö
- Ledarskap
- Heltid som normanställnins
rön xÄnhrcsr.rvsuwEcKr.rNc

RESURSEFTEKTIVITEI

genom

genom

- Fysisk planering
- Infrastruktur

-

Ekonomi i balans

Effektivitet i processerna
Kvalitet i verksamhetema
Prioritering och analys€f

Budget 2020-2022
Oklarhet råder gällande statsbidrag för 2O20. Regeringen har vid flertalet tillfållen meddelat att ökade statsbidrag kommer att
fördelas till regioner och kommuner.

I

denna budget har därför (samma som den Grönblå budgeten i Regionen) medråknats 18

Mkr i generella statsbidrag.
När majoriteten för första gången i kommunens historia lägger en budget med mindre pengar till verksamheterna är det viktigt
att signalera hela organisationens ansvar för den ekonomiska utmaningen vi har. Socialdemokraternas budget innehåller visserligen mer pengar än 2O!9, men inte i proportion till behovet. Vårt förslag innebär därför ett krav på en effektivare och billigare
politisk organisation. Vi vill initialt återgå till den politiska organisation som var 2018.

KS
Budget 2019
242,5

.
r
.
r
.

Majoriteten2020

So

224,6

Skillnad S och M
+77,2

cialdemokraterna 2020
235,8

Fria bussresor på sommar och vinterlov för elever i årskurs 8 och 9, samt elever i gymnasiets årskurs L och

2.

Kostar 1,5

Mkr.
Fortsätta med kommunal medfinansiering av Ordningsvakter i centrum. Kostar 1,5 Mkr.
Fortsatt utveckling av Hälsoresan
Säkerställa arbetet med Stadsutvecklingsprojektet.
Återgå till tidigare politisk organisation innebär för KS minskad kostnad på 3 Mkr.

BUN
Budget 2019

Majoriteten2020

1461,7

1435,6

a

Höjda kunskapsresultat

a

Trygghet och studiero

Skillnad S och M
+20,0

Socialdemokratema 2020
r455,6

Mobilfritt på lektioner i grundskolan
Vuxenutbildning ger arbete
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SN
Budget 2019

Majoriteten2020

1373,2

1364,8

S

ocialdemokraterna 2020
7376,8

Skillnad S och M
+12,0

Vi vill satsa på:

.

Förebyggande arbete så som Föräldraresursen, Hemmafixarna, Fält, Öppnaförskolor, Sociala insatsgruppen mm, där vi

hindrar kostnaderna att öka.

e

Satsning på ungdomar hälsa: Ett tvärsektoriellt program med insatser som förebygger droger, våld, kriminalitet & psykisk
ohälsa.

r
.
r

Digitalisering/Automatisering/Strukturomvandlingar

för mer tid till mänskli8a möten.

Öppna upp för lntraprenad och brukarinflytande för att skapa bättre delaktighet och inflytande för personal och brukare.
Skapa heltider med bra scheman och trygga anställningar

för ökad kvalitet och kontinuitet i välfärden.

SBN
Budget 2019

Maioriteten2020

Socialdemokraterna 2020

112,3

94,3

I 07,3

a

Utveckla Äsperödsområdet för

a

Färdigställa detaljplan för Skarsjöområdet i Ljungskile och ge ett markanvisningsavtal

fl

Skillnad S och M
+13,0

er tätortsnä ra bostäder

till utvald entreprenör

Utveckla Skeppsviken och Bodeleområdet till ett stadsnära rekreationsområde.
Utveckla området mellan kallbadhuset och Ljungskile båtklubb enligt förslag i gestaltningsprogrammet.
a

Göra fler strategiska markförvärv inom kommunen

KFN
Budget 2019

Majoriteten2020

143,4

139,0

S

ocialdemokratema 2020
147,8

Skillnad S och M
+8 t 8

Minska den politiska organisationen och lägga fokus på barn och unga med förebyggande verksamheter så fler får tillgång till
en meningsfull fritid.

r
r
.
o
r

Samverka med integration och arbetsmarknads avdelningen och utveckla: Kulturskolan, Cumuluskroft och ldrottsbiblioteket.
Fritidsgårdsverksamhet Tureborg och Källdal.
Utveckla friluftslivet: Bodelid och bli årets Friluftskommun 2022.
Ersättningslokal till Uddevalla AK i Fridhemshallen.

Kulturhus i centrum. Kulturskolon och Stodsbiblioteket.

I-
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Budgetmotion för 2020
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1. lnledning
Sverigedemokraterna år ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa id6er
Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som
möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

2. Demokrati
Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas
principer.
Vi bekämpar alla rörelser och id6er som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers
grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.
Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande
folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./
,/

Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin skall vitaliseras.
Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag

eller undersökningar.

,/
,/
./
,/

'/
,/

Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag.
Motioner som behandlats i fullmäktige ska vara tillgängliga att söka efter på kommunens hemsida

Antalet hel- och deltidsarvoderade poliiiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än vad som är
försvarbart med avseende på arbetsbörda och ekonomi.
Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå.
Platser i kommunalförbund ska tillsättas proportionerligt efter hur stort våljarstöd som partierna har i de
deltagande kommunerna.
Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och

för hanteringen av hot mot förtroendevalda.

,/
,/

Kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning
utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna.
Kommunen ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska
sammansättningen.
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3. Ekonomi
Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av
den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss sjålvklar.
Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga
samhällsvärden så som folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande.
Vi ser arbetet som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd.
Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./
'/
,/
,/
'/
,/
,/
{
'/

Kommunens beskattning skall bygga på en långsiktigt strävan om en budget i balans eller överskott.
Målsättning är att varje konjunkturcykel ha ett överskott på i genomsnitt minst 2 procent.
Kommunen ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den lokala
ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.
Kommunen ska fråmst prioritera kärnverksamheterna
Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste tas med
varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen.
Kommunen ska långsiktigt alltid sträva efter att kunna svara för sina egna kostnader
Stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst.
Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.
Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden.
Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till
småföretagare och innovatörer.
Kommunen ska verka för att skapa förutsåttningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter,
näringsliv och utbildningsväsende.

i
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4. Samhällsbyggnad
Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och
det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den
mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar
det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri.
Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering
och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara
betydande.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor
omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar
och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong.

Sverigedemokraterna i Uddevallas foreslår:

'/
./
,/
/
,/
,/
./
,/
,/
,/
,/

Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad.

Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice,
rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
Grönytor och naturlikande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och
stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet.
Kommunen bör stödja bildandet av vatten- och avloppsföreningar på landsbygden.
Legala klotterplank skall inte tillåtas.
Kommunen ska ha ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri).
Den offeniliga konsten ska ha en folklig förankring och på etttydligt sätt lyfta fram det nationella och
lokala kulturarvet.
Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst
tilltaget.
Byggnader med starkt symbolvårde av religiös eller annan karaktär som kraftigt awiker ifrån svensk eller
våsterländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.
Kommunen bör verka för ett väl utbyggt cykelvågnät.
Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.
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5. Brottsbekämpning
Brottsbekåmpning år inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs
måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med
ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga
tillbaka brottsligheten kommunalt.
I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen,
lokala nåringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas.
Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

'/
,/
,/

Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och
arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.
Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och
föreningar samverkar för att förebygga brott.
Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på
arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

'/

Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av
kameraövervakning och patrullerande ordningsvakter.

'/

Kommunen bör göra en övergripande utvårdering av belysningen av gator, gångtullar, parker och
promenadstråk med mera.

,/
,/
,/
'/

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn.
Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper
Kommunen ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet.
Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet
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6. lnvandring, assimilering och återvandring
Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett
begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt nädiggande nationer, vilket gjort att dessa
invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen trots att problem inte har saknats har
denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället.
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och
kulturkretsar. Trots att det inte saknats exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat
sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå sammanlagda nettoeffekten av
massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, så väl ekonomiskt som socialt.
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en
sådan nivå och vara av sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot
vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna i Uddevalla förslår:

r'
,/
,/
,/
,/
,/

Kommunen bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det kommunala
självbestämmandet.
Kommunal omröstning om flyktingmottagande bör uppmuntras.
Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv sårbehandling.
Kommunen skall inte tillåta mångkulturella lovdagar.
Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja
invandrares ursprungliga kultur och identitet.

'/

Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare
som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.

'/

Kommunen ska som en naturlig del i aöetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga
attityder.

./
/
./
/
,/
,/

Kommunal information och service bör endast ges på svenska och de nationella minoritetsspråken,
restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar.
Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering, åven omvänd sådan,
motverkas.
Kommunen ska eöjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
Kommunen ska ha en återvandringshandläggare.
Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.
Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper
anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.
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7. Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad
valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda
möjligheter för föräldrarna att själva ta hand som sina barn under de tidiga åren, skall därför
eftersträvas.
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att
föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och
leklust tas till vara på bästa sätt och att stress- och bullernivå reduceras till ett minimum.

E

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

'/
,/
'/
'/
'/
'/
'/

Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas.
Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ska uppmuntras.
Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet.
Barngrupperna bör generellt bli mindre.

Arbetssökande och föråldralediga föräldrar ska endast erbjudas
barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.
Kommunen ska erbjuda barn i förskolan och skolan TBC-vaccin.
Modersmålsundervisning

i förskolan

ska awecklas.

8. Skola och utbildning
Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan,
framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska
valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges möjlighet att välja skola och skolform.
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla
andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga
elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande skall kunna få stöd och stimulans.
Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande - ett reellt
inflytande - på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiskt arbetssätt och
demokratiskt tänkande.
Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera
eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en
uppgift för familjerna. Skolan skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av
demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./

Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen
avskaffas.

,/

Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska eller ett
nationellt minoritetsspråk.

'/

Atgarder ska vidtagas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna
politiska preferenser.

'/
./

Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.
Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag
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./
./

Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
Skolk-sms bör användas.

'/
'/
./

Vuxennärvaron i skolan ska ökas.

,/

Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.

/
'/
'/
'/
./

Kommunen ska erbjuda jourklass och/eller jourskola för stökiga elever.

Den enskilda skolan ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som
så önskar.

Skolan skall upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande trosuppfattningar
ska undvikas.
Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7-9.
Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.
Kommunen ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat.
Livsmedel bör vara producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddsregler.

'/
./

Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna.

'/
'/
./

Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska

Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i skolan.

betonas.

t,

''

t\l {l

Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas.
Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till vidareutbildning

C

I

:

..\

:
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9. Kommunala arbetsvillkor
En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande
åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik.

Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas
välmående för inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

'/
./
,/
./
./
./
./
,/

Kommunen ska garaniera dess anstållda heltid som anställningsform.
Den lagstadgade rätten till deltidsarbete ska utökas under barnets första 8 år.
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas.
Kommunen ska upparbeta handlingsplaner för att hantera mobbing och trakasserier på arbetsplaiserna.
Kommunen börta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom,
kompenseras för anställda inom vård och omsorg.
Kommun bör optimera schemaläggningen och därigenom avskaffa ofrivilligt delade turer i den mån det
är möjligt.
Kommunen ska erbjuda TBC-vaccin till alla anstållda som riskerar att komma i kontakt med TBC.
Kommunen ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra AKUT{estet och hur man agerar då
någon med diabetes mår dåligt.

10. lndivid- och familjeomsorg
Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ ide.
Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan
nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk, och
social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell, där utgångspunkten är att alla
barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrars inkomst skall ha goda grundförutsättningar att
lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika
anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande
familj.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

,/
./
./

Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på
ett professionellt sätt når hjålpbehov uppstår.

Allt arbete inom socialtiänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten
Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem.
Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin
problemsituation.

,/
,/

Kommunen ska ha en vål utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider

,/

Rök- och alkoholförbud ska gälla för samtliga HVB-hem.

'/

Missbrukare som söker hjålp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi

Kommunen ska erlcjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer
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1

1. Aldre- och handikappomsorg

De äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte
acceptera att åldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.

Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt
och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att bo kvar isin invanda miljö, även om vård och
omsorgsbehov ökar, ingen skall tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då
det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

,/
,/
,/
,/
./

Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske.
Möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden bör förbåttras.

Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris.
Kommunen ska införa godkända sprinklersystem eller motsvarande i alla äldreboenden där det saknas.
I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begåra utdrag ur
belastningsregister vid nyanstållning av personal inom dessa verksamheter.

'/
./

Kommunala skolkök bör samverka med äldreomsorgen för att kunna erbjuda de äldre vällagad mat.

'/
./

Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum.

'/
'/
'/
,/

Hemtjänstpersonal ska ha särskild legitimation.

,/
,/
,/
,/

Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.

De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm, kalla rätterfår dock förekomma.

Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt.
Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.
Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom åldreomsorgen, men stor hänsyn måste
tas till allergiker och hundrådda.

Aldrestödspersoner ska finnas i kommunen.
Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga.
Kommunen ska verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika
n ktionsh inder.

fu

'/
,/
'/

Kommunen ska etablera god samverkan med såvål brukare som anhöriga.
Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.
Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsvåsende erbjuda
funktionsh indrade meningsfull sysselsättning.
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12. Kultur och fritid
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat det skönhetsvärden och den estetik som det står för
Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har
åstadkommit.
Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt.
Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen
kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den
solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av
gemenskap.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

,/
'/
./
./
'/
./
,/

Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.
Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala
kulturarvet.
Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens
kommunikationer.

13. Uddevalla i rörelse
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och
ungdomar. ldrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en
stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder
dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.
Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning
att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./
,/
./
./
,/

Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.
Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri

Allt misstånkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmålas.

het.
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14. Miljö, djur och natur
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av denna

för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med det mest nödvändiga
förutsättningarna för vårt livsuppehålle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de
skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och
möjliggöra en hög livskvalite.
Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att
samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt
framåtskridande. Försiktighetsprincipen är såldes central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik både
när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att
motverka de redan befintliga problemen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./

Kommunen ska tillhandahålla kompetent energirådgivning.

,/

Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen

'/
./

Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare
upprättar och genomför saneringsplaner.
Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.

/
./

Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöe{fekter, låmpligen genom en miljöchecklista.

'/

Kommunen bör ej tillstyrka uppförandet av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på
ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sått
åventyrar kommunens intressen.

'/

Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera vindkraft om en sådan investering inte kan återföras
till kommuninvånarna ekonomiskt.

./
./
'/
,/
,/

Kommunen bör underlätta kållsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att la ansvar

Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga,
hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god
dlurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats innan avblodning.
Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa balans
mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen.
Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter.
Kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar.
Kommuner bör införa restriktioner för användning av pyrotekniska varor
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15. En fungerande kommunal hyresmarknad
Marknaden kan inte ensam garantera alla medborgare rätten till bostad. Stat och kommun har därför
gemensamt ansvar för att förse resurssvaga grupper med ett värdigt boende.
I början av 2000talet rådde balans på bostadsmarknaden. Följer man befolkningskurvorna ser man
att nuvarande, och tidigare regeringars, invandringspolitik orsakat dagens bostadskris. Enligt Boverket
behöver det byggas fler än 66 700 bostäder årligen fram till är 2025, vilket innebär totalt 600 000

bostäder fram till är 2025.
Ett hem är grunden för ett tryggt och välmående samhälle. Det ska finnas ett boende för alla oavsett
ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt i att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda
förutsättningar för att bo och studera och att en anpassad och trygg boendeform ges våra äldre.
Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som
passar den egna livssituationen.

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår:

./
,/
,/
'/
,/

Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så
önskar.

Våra kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god
kvalitet till rimliga hyror.
Kommunen bör, vid avyttring prioritera tomträtter i städernas kringområden
Kommunens anslag för ait bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst
tilltaget.
Kommunen ska inte tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de kommunala
bostadsbolagen.
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16. Vår politik i siffror

(ramrörändrinsar)
Jmf, Majoriteten

Budget

Kommunfullmäktige och revision

t0

Kommunstyrelsen

+ 8,4

-233,0

+4,2

-1 439,8

+17,0

-'t 381,8

-10,7

Kameraövervakning av offentliga miljöer i centrum och Dalaberg
Dubblerat antal ordningsvakter i centrum
Utökad säkerhetsavdelning
Kommu növerg ripande rekryterin gsbonus

Barn- och utbildningsnämnden
Avvecklad modersmålsundervisning i förskolan
Effektivisering modersmålsundervisning, grundskolan
Ökad andel närproducerad mat i skolan
Lärarresurser till jourklasser

Socialnämnden
Ökat budgetanslag för mat i äldreomsorgen
Försörjningsstöd

Samhällsbyggnadsnämnd (samt Kultur- och Fritidsnämnd)

+123,3

-217,6

Ny nåmnds- och förvaltn ingsorganisation
Awecklade g raffitiytor, minskad klottersanerin g
Avvecklat föreningsstöd ti ll etn iska föreni nga r
Avvecklat delägande i Västra Götalandsregionens teater
Awecklat kommunbidrag till politiserad verksamhet
Avvecklad mötesplats Tureborg
Anslag till kulturarvsfrämjande åtgärder

Kultur- och Fritidsnämnden

-139

Valnämnden

!0

-0,1

Försörjningsstöd

-14

0

-20

0

0

Tillfört Socialnämndens budget

Driftsreserv för nytt Badhus
Tillfört resultat efter finansnetto

Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Utökad ers. utanför demografi beräknin g
Näm ndernas överskotUunderskott

r0

46,5

Effektiviseringsfond
Behov av minskade nettokostnader

!0
t0
t0
t0

Summa nämnder/Styrelser

+20,1

Övriga ej fördelade poster
Eliminering internt finansnetto

+0

-224,6

r0

39,1

Summa verksam hetens nettokostnad

+ 59,2

Skatteintåkter

+0
+0

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

r0
+0

Resultat efter finansnetto

+20,1

Nettokostandsandel inklusive fi nansnetto
Finansnettots andel av skaiteintäkterna
Resultat i procent av skatteintäkterna

+0,5
+0

+0,5

0
0

-45,0
0

-3 374,5

-3 560,0
2 747 ,O
867,0
79,3
-77,3

56,0
98,5%
-0,1%
1,5%
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lnledning
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Uddevalla. Det gör vi
genom att driva en socialistisk och feministisk politik på ekologisk grund.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste därför ta klimatförändringarna på
allvar och ställa om mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kräver
insatser på såväl global som lokal nivå.
Klimatförändringarna är en realitet. Kommunen måste därför agera
klimatsmart i all sin verksamhet, i alla led. Ekologisk hållbarhet ska vara
högsta prioritet i alla frågor som berör miljön: om- och nybyggnation,
infrastruktur, kost, inköp med mera.
Vänsterpartiet står upp för alla människors lika värde och rättigheter.
ha ett öppet samhälle som inkluderar alla oavsett kön, hudfiirg,
funktionalitet, sexualitet eller världsåskådning.

Vi

vill

Uddevalla har ftirutsättningar att bli ett jämlikt och hållbart samhälle. Ändå
finns det stora ojämlikheter i hur länge du exempelvis lever baserat på var
du bor, vilket kön du har, vilka dina föräldrar är och ifall du har någon
psykisk eller Ssisk funktionsvariation. Ett jämlikt samhälle är inte bara det
etiskt rätta utan, visar forskning, även ett samhälle där alla mår som bäst.
Det gäller oavsett om du har fått bra eller dåliga förutsättningar i livet.
Jämlikhet främjar också innovation och hållbar utveckling både i den
privata och den allmänna sektom.

Uddevalla fortsätter attvdxa, byggandet har tagit fart, men det behövs fler
bostäder i hela kommunen och framförallt hyresrätter. Uddevalla behöver
satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur, kultur- och fritid,
miljöarbete m.m. Investeringstakten, till exempel byggandet av skolor,
äldreboenden och nytt badhus, har inte haft önskvärt utfall och behöver ta
fart.
De närmaste åren står även Uddevalla, i likhet med andra kommuner r
Sverige, inför stora ökade demografiska utmaningar. Vi ser att
konkurrensen om arbetskraften ökar och kompetensförsörjningen är en
högaktuell fråga for alla kommuner och regioner i landet. Då kan man inte
bromsa och spara i verksamheterna vilket leder till försämrad arbetsmiljö
och ökad arbetstid.
Vänsterpartiet säger inte kategoriskt nej till besparingar eller
effektiviseringar, men de måste ske med förnuft och eftertanke.

3
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Kommunfullmäktige ska ha klart för sig konsekvenserna av beslut som
fattas. För att på sikt klara såväl investeringar och kvalitetshöjande
åtgärder, men framför allt dämpa de negativa följderna av alltför hårda
besparingar, foreslår Vänsterpartiet en höjning av kommunalskatten med
20 öre, frän22:16 till22:36. Detta utökar kommunens budget med24
miljoner kronor.

Vi

ser det även som självklart aft den politiska organisationen som minst
skall återgå till ftirra mandatperiodens kostnadsnivåer, vilket medftir en

besparing

jamfot

med majoritetens budget med lågt räknat 3,5 miljoner

kronor årligen.
Utöver detta fär även kommundirektören och förvaltningscheferna fortsatt i
uppdrag att utreda och ta fram ftirslag på besparingar och effektiviseringar.
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Förslag Vänsterpartiet

DRIFTSBUDGET

2021

2022

Bokslut

Prognos

2020

20r8

2019

Budget

-10,6
-237,4

-10,7

-242,5

-10,7
-238,3

-235,8

-10,7
-235,8

Budget Budget

Nömnd/Styrelse
Kommunfullmöktige och revision
Kommunstyrelse
Born och utbildningsnömnd
Sociolnömnd
Somhöllsbyggnodsnömnd
Kultur- och fritidsnömnd
Volnömnden

-l

431,3
-1 366,2
-t 03, I

-1 461,7

-r

483,6

-1 468,6

-1 465,6

-1373,2

-1 399,2

-1 392,7

-1392,7

-|2,3

-112,2

-117,1

-122,1

-141 ,4

-143,4

-t

-152,2

- I JZ,Z

-1,6

- t,J
_19,0

Försörjningsstöd
Driftreserv för nytt bqdhus

0,0
0,0
0,0
0,0

Utökod ersöttning kopitolkostnoder invest
Utökqd ers. utqnför demogrofiberökning
Nömndernos över/underskott
Surnmo nämnder / styrelser

-3

Skoiteintökter
Generellq stotsbidrog och utjömning
Finonsiello intökter
Finonsiello kostnoder

309,7
-26,7
30,8

-3

305,6

2 561,7
763,2
67,0
-46,9

Resullol efter finonsiello posler

39,4

REDOVISAT RESUTTAI

39,4

Nettokostnodsondel inkl finonsnetto
Finqnsnettots qndel ov skqtteintökternq
Resultoi i % ov skotteintökterno

-3

405,7

Avtolsförsökringor
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktode stotsbidrog tillskott

Övrigo poster
Summo ej fördelode posler

-14,0
-20,0
-46,5
0,0

-3

41?,2

-224,6

30,0

40,7

-3

494,8

2 662,0
808,0
69,6

-54,8
-

10,0

-r

0,0

100,3%
-0,4%
-0,3%

-3

r

11

,14,0

-14,0

-0,

r

-l l9,t

603,r

_20,0

-20,0
-96,2
-

-3

-126,1
_20,0

10,0

411,6

-3 444,2
-456,0
83,5

-340,0
67,5

-3

684,]

-3 8r 6,7

2771,O

2856,0

2961,O

867,0
79,3
-79,7

881,0
93,0
-108,9

914,O
103,4

4,0
0,0
-56,0
-62,9

6,1

-0,

r

-47,0
0,0
0,0

37,0

26,8

34,4

37,0

26,8

99,1
o,0%
o,9%

99,0%

99,3

0,4%

0,8%
0,7%

1,0%

-26,7

-l

2022

-3,8

4,0
0,0
-58,0
-164,6
-6,0
0,0

4,0
0,0
-65,0
-273,0
-6,0
0,0

-389,0
-6,0
0,0

I 9,1

-224,6

-340,0

-456,0

-0,4

14,3

-135,0

34,4

2020 2021

Specilikolion ej lördelode poster:
Arbetsgivorovgifter

52,2
-0,

0,0
-14,8
0,0
-26,8

-lB,t

Övrigo ej fördelode poster ***
Eliminering internt finonsnetto
Surnmo verksomhelens nelfokosfnod

-10,7

4,o
0,0

-65,0

s
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är demokratins vagga i kommunen och dess
verksamheter fungerar väI. Utöver det fortgående arbetet vill vi skynda på
uppstarten av Ungdomsfullmäktige, enligt tidigare beslut, då den är viktig
för att utveckla demokratin och framfiir allt ungdomars inflytande.

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har ett av de större uppdragen att se över
verksamheten och hitta effektiviseringar där det är lämpligt. Vi ser dock att
dessa inte fär påverka kvalitön på medborgarnas service så negativt att de
kan ge ftiljder som i sin tur leder till ökade kostnader i framtiden. Vi vill ge
kommundirektören i uppdrag att se över antalet chefer i kommunens
organisation, möjligheten att centralisera inköp under
kommunledningskontoret samt att hen fortsatt arbetar med att hitta rimliga
lösningar på kommunens ekonomiska utmaningar.

.
.
.

Effektivisering pä 2,5 mkr årligen på den politiska organisatronen
där bland annat gruppledararvodet avskaffas
Centralisering av inköp under kommunledningskontoret
Översikt av mellanchefer

Barn och utbildningsnämnden
Barn och ungdomar är Uddevallas framtid. En bra skola lägger grunden till
en bra uppväxt, en stark självkänsla, ett framgångsrikt yrkesliv och ett
livslångt lärande. Samtidigt står Uddevallas skolor inför stora utmaningar.
I Uddevalla, precis som i många andra kommuner, ökar antalet barn.
Tyvärr ökar inte resruserna till skolan i den omfattning som krävs för att ge
alla barn tillgång till en bra och likvärdig skola.
Nämnden hotas av kraftiga besparingar. Det är något Vänsterpartiet vänder
dig emot. Vi anser inte att vi kan möta ett ökat antal barn med en sämre
kvalitet i skolan, vilket är en uppenbar risk om barngrupperna tillåts öka
och lärartätheten sjunker. Vi satsar därför pengar på att hålla
barngruppernas storlek nere. Det är högsta prioritet fcir oss. Samtidigt är
arbetet med att rekrytera och behålla nya lärare en ödesfråga för
kommunen. Där behövs ett omtag och nya metoder behöver prövas. Att
jobba tätare och mer strategiskt med det lärarprogram som erbjuds på
Högskolan Väst skulle kunna vara ett alternativ.
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Översyn av lokalfrågan skall fortgå samt en effektivisering av användandet
av våra lokaler. Vi ser positivt på att man kan använda lokalerna under fler
av dygnets timmar, till exempel genom att införa tidiga och sena skoldagar.
Forskningen menar att alla människor inte kan prestera lika bra på dygnets
alla timmar. Att ha skolgång kl 8 -16 är en gammal vana och många elever
skulle prestera bättre om de kunde börja skolan senare på dagen.
a

a

a

Effektivisering på 130 tkr årligen efter återgång till tidigare nivå av
politisk organisation
l0 mkr tillförs för att bevara barngruppernas storlek i förskola och
skola
Besparing genom stopp av fler etableringar av friskolor
-8 mkr i effektivisering enligt förvaltningens förslag som inte har
direkt påverkan på elever och brukare
20 mkr tillförs i ram för att underlätta verksamheten

Socialnämnden
Nämnden är en av de verksamheter som märker av de demografiska
förändringarna mest med en större andel yngre och äldre befolkning. Detta
för med sig utmaningar och ökat behov av service. En av de viktigaste
uppgifterna är det förebyggande arbetet. Vi vill fortsätta med
fallftirebyggande arbete, bland annat genom utdelning av broddar och
anpassning i hemmen. Fortsatt förebyggande satsning pä att fa rätt
vårdnivå i äldreomsorgen, till exempel modell trappan som leder till
mindre kostnader och ett längre gott liv. Även biståndsbedömt
trygghetsboende, dagverksamhet och en fortsatt strukturomvandling i
servicebostäderna.
Som en del i de allmänna effektiviseringar som förvaltningen föreslår så
finns det med att öka veckoarbetstiden för personalen inom socialtjänsten.
Detta ser vi som allvarligt då vi i stället vill se en arbetstidsforkortning i
samhället. Därför tillskjuter vi medel för att stoppa detta förslag. Vi vill
även fortsätta med vår satsning på 6timmars arbetsdag. Detta genom att på
prov införa detta i till exempel ett arbetslag inom hemtjänsten, där behovet
av understöd och åtgarder for arbetsmiljön är stort. Under föregående
majoritet genomfördes en satsning på arbetskläder inom hemtjänsten,
vilken vi vill fortsätta med genom att även erbjuda arbetsskor.
a

a

Effektivisering på 530 tkr årligen efter återgång till tidigare nivå av
politisk organisation
2,5 ml<r satsning 6-timmars arbetsdag på prov inom hemtjänsten

7

a

Arbetsskor inom hemtj änsten

a

tillförs för att bevara arbetstiden inom socialtjänsten
7 mkr tillförs för att bevara förebyggande satsningar för familjer,

a

a

a
a

a

a

a

a

a
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5 mkr

barn och ungdomar
Effektivisering genom satsning på fler intraprenader och andra

driftsformer
Motverka privatiseringar
Effektivisering genom fortsatt digitalisering för minskad
administration -3 mkr
Utveckling av ett beroendeteam som är tillgängligt dygnet runt,
vilket minskar återfallsrisken och ökar tryggheten
Organisering av vikariepooler för olika verksamheter frir att
säkerställa både arbetsmiljö och verksamhet
Fortsatt satsning på hemmaplanslösningar i stället ftir dyra köpta
platser för barn och ungdomar
Utöka möjligheten till meningsfulla arbeten även för de med
funktionsvariationer
l5 mkr tillftirs i ram for att underlätta verksamheten

Samhällsbyggnadsnämnden
Vi vill verka för en feministisk stadsplanering som genomsyrar allt arbete i
samhällsbyggandet. Förutom själva bebyggelsemiljön handlar det bland
annat om ljussättning, var vi placerar busskurer, hur vi namnger nya gator
och allmänna platser. Skapa grön infrastruktur för djur, insekter och ffiglar.
Tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken och cykelleder, samt planera så att

bilberoendet minskar.

a

Effektivisering på 160 tkr årligen efter återgång till tidigare nivå av
politisk organisation
Riktat bidrag för att underlätta utbyggnad av cykelvägar 5 mkr

Kultur och Fritidsnämnden
Kultur och fritid kan vara den viktigaste verksamheten i kommunen. Den
ger medborgarna livskvalitet och en meningsfull fritid. Utan kultur och
idrott riskerar många att falla i utanförskap, vilket på sikt leder till ökade
kostnader i form av bland annat ohälsa och kriminalitet.

I
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Fritidsgårdar är en viktig fråga, ör dagens ungdomar är vår framtid. De
kan ha en mycket viktig roll i brottsförebyggande verksamhet, och är en
trygg mötesplats för våra ungdomar. Fritidsgårdar är också en träffpunkt
och plats för integration i vårt samhälle. Vi ser det som extra viktigt att
därför bevara så många fritidsgårdar som möjligt i kommunen.
a

a

Effektivisering på 350 tkr årligen efter återgång till tidigare nivå av
politisk organisation
4,5 mkr tillförs for att kunna öppna fritidsgård i Herrestad

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 132

Dnr KS 2019/00331

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
2018. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta
om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter.
Av årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd
budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än
budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från
förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet blev knappt 5,3 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat. Av antalet inkomna beställningar har 99,2 %
tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 104 språk.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02.
Revisionsberättelse 2018.
Revisorernas gransknings-PM.
Protokoll, direktionen § 362 om årsredovisning 2018.
Internkontrollrapport, årsredovisning 2018.
Årsredovisning 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
att godkänna årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst.
Jäv
Stefan Skoglund (S) och Elving Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
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Sebastian Johansson
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Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
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Sebastian Johansson
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Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning

Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
2018. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta
om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter.
Av årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd
budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än
budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från
förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet blev knappt 5,3 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat. Av antalet inkomna beställningar har 99,2 %
tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 104 språk.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02.
Revisionsberättelse 2018.
Revisorernas gransknings-PM.
Protokoll, direktionen § 362 om årsredovisning 2018.
Internkontrollrapport, årsredovisning 2018.
Årsredovisning 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
att godkänna årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst.
Peter Larsson
Kommundirektör
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Utredare

Dnr KS

2019/00331

ÅRSREDOVISNING
Dnr 19/0021-5
2019-03-29

Årsredovisning 2018

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll
Förvaltningsberättelse........................................................................................................... 4
Inledning ................................................................................................................................................... 4
Vision ......................................................................................................................................................... 5
Ledord ....................................................................................................................................................... 5
Omvärldsbild ............................................................................................................................................ 5
Nuläge........................................................................................................................................................ 6
Övergripande verksamhetsmål .............................................................................................................. 6
Måluppfyllelse ...................................................................................................................................... 6
Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse ........................................................................................... 7
Måluppfyllelse ...................................................................................................................................... 7
Verksamhet ........................................................................................................................... 8
Tolkar och översättare ............................................................................................................................ 9
Kunder..................................................................................................................................................... 10
Organisation ....................................................................................................................... 10
Direktionen ............................................................................................................................................. 11
Personal ................................................................................................................................................... 12
Tillsvidare- och visstidsanställda .......................................................................................................... 13
Sysselsättningsgrad................................................................................................................................. 13
Sjukfrånvaro............................................................................................................................................ 13
Pensioner................................................................................................................................................. 13
Händelser av väsentlig betydelse........................................................................................ 13
Ny verksamhetschef .............................................................................................................................. 13
Upphandlingar ........................................................................................................................................ 13
5-årsjubileum .......................................................................................................................................... 14
Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app ..................................................................... 14
Ny arvodesmodell .................................................................................................................................. 14
EuroPride 2018 ...................................................................................................................................... 14
Beslut om nya medlemmar ................................................................................................................... 14
Flytt av Boråskontoret .......................................................................................................................... 14
TolkNu .................................................................................................................................................... 14
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi................................................. 14
Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................... 15
2 (24)

Ekonomi.............................................................................................................................. 15
Likviditet ................................................................................................................................................. 15
Mål för god ekonomisk hushållning ................................................................................................... 15
Utvärdering av ekonomisk ställning .................................................................................................... 16
Utfall i förhållande till budget .............................................................................................................. 16
Bakgrund till budget.......................................................................................................................... 16
Utfall.................................................................................................................................................... 16
Balanskrav utifrån årsresultat ............................................................................................................... 17
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 17
Resultaträkning .................................................................................................................................. 18
Balanskravsavstämning ..................................................................................................................... 19
Balansräkning ..................................................................................................................................... 20
Kassaflödesanalys .............................................................................................................................. 21
Redovisningsprinciper ...................................................................................................................... 21
Noter ................................................................................................................................................... 22

3 (24)

Förvaltningsberättelse
Inledning
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i kommunalförbundet.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till
en ökad integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra
verksamheten.

Omvärldsbild
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien,
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1
Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2
I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna
i Europa.3
Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.4

UNHCR, Global trends forced displacement in 2017
Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018
3 www.regeringskansliet.se
4 www.migrationsverket.se
1
2
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Nuläge
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för
2018 var 335 000. Föregående år utfördes
Turkiska 2%
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av
förbundets tolktjänster i relation till köp
Albanska 2%
Övriga
av andra leverantörer har under de
16%
senaste två åren följts upp. Vid den första
Polska 2%
Arabiska
mätningen köpte medlemmarna
Sorani 3%
37%
tolktjänster från andra leverantörer
Tigrinja 4%
motsvarade ca 25 000 uppdrag.
Förbundet arbetade därefter aktivt med
BKS 4%
att öka avtalslojaliteten. I den andra
Somaliska
mätningen hade det negativa utfallet
Dari 6%
17%
halverats.
Persiska 7%

Figur 2 Språkfördelning 2018
De mest efterfrågade språken är arabiska
och somaliska som tillsammans står för
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt
85 % av samtliga tolkuppdrag.

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och
tillgänglighet i alla led.
Tolkförmedling Väst






har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.
har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
arbetar miljömedvetet.
bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.
Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring
av verksamheten.
Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för
verksamheten.
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att
minska miljöpåverkan.
Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande.
För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny
arvodesmodell som ett led i detta arbete.

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Ekonomiskt mål
 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Miljömål
 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Arbetsmiljömål
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Måluppfyllelse

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade
språk. Målet är inte uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C,
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.
Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017.
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-,
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre ickearbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre
tolkningsuppdrag.
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya
tjänst TolkNu.
Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 104 språk.
År
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
337 000
336 000
355 000
307 000

Procentuell
tillsättning
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar
även sjukvårdsauktorisation.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar.
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.
Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet.
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens.
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation.
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag
utfördes av 1C-tolkar.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.
År
2018
2017
2016
2015

Antal genomförda
rekryteringstest
248
211
251
475

Andel godkända
resultat
46 %
56 %
52 %
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
148
212
195
224

Antal genomförda
SRHR-utbildningar
86
62
35
76

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl
uppdragstagare som förbundets personal.
Icke
Kunder
medlemmar
MedlemsDen 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade
0,1%
kommuner
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca
28,0%
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen,
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en
VGR
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt
72,0%
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag,
dvs. nästan 15 %.

Organisation

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad,
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda,
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat
telefonisystem köps separat.

Figur 4 Organisationsschema
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Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft
fem möten under 2018.
Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av:
Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Gunilla Hermansson (KD), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (L), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Catharina Bråkenhielm (S), ledamot
Ulf Sjölinder (L), ersättare
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Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Ewa Karlsson (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året.
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunktsoch ekonomihantering.
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt.
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet
har vuxit sig starkare för varje år.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två
föräldralediga.
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
År
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
66,4
66,4
65,5

Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 %
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 %
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har
inte minskat i den omfattning som förväntades.
Resultatet påverkas starkt av några få
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av
förbundets medarbetare drabbats av influensa
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under
samma tid.

Pensioner

12
10
8
6
4
2
jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec
TOTAL TFV

TOTAL TFV KORT

Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Händelser av väsentlig betydelse
Ny verksamhetschef
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen
för Boråskontoret gick i pension i maj.

Upphandlingar
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.
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5-årsjubileum
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på
direktionsmötet i april.

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.

Ny arvodesmodell
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.

EuroPride 2018
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.

Beslut om nya medlemmar
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019.

Flytt av Boråskontoret
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten.

TolkNu
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något.
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå.
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första
direktionsmötet 2019.
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt
användas av fler kunder.

Förbundets investeringsverksamhet
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.

Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda
målen.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har
inte utnyttjats.

Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:



Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den
ekonomiska ställningen är god.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en
treprocentig prishöjning nödvändig.
Utfall

Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt
system gjordes.
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning.
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för
tolkaspiranter från hela regionen.
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats.
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet.
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade
avskrivningarna för året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall 2018
203 744
196
203 940

Budget 2018
191 620
0
191 620

767
29 759
156 205
1 244
2 966
3 174
675
3 716
139
198 645

700
29 230
148 840
2 200
2 900
3 000
560
3 400
790
191 620

5 295

0

Tabell 4 Utfall mot budget 2018

Balanskrav utifrån årsresultat
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

4
5

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

203 940
-198 506
-104

186 901
-186 538
-248

5 330

115

2
-37

3
-39

5 295

79

0

0

5 295

79
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Balanskravsavstämning

2018

2017

2016

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

5 295
0

79
0

2 344
0

198 506
30 526
156 205
0
17 584

186 538
28 201
148 092
0
12 565

190 564
28 102
150 378
0
11 768

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

5 295
24 160

79
24 081

2 344
21 737

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

191 %
48 %

176 %
43 %

171 %
42 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

6

0
0

104
104

7
8

43 977
17 584
61 561

42 967
12 565
55 532

61 561

55 636

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

32 106
32 106

31 476
31 476

61 561

55 636

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

5 295
104

79
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

5 399

327

-1 010

2 284

630

-1 814

5 019

797

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0

0
0

5 019

797

12 565
17 584

11 768
12 565

Belopp i tkr

Not

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

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.
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Noter
Belopp i tkr

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

203 744
196
203 940

186 579
322
186 901

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

575
192
22 673
7 086
127 937
28 268
1 244
2 966
3 174
675
3 716
198 506

580
194
20 789
6 638
120 962
27 130
1 418
2 826
2 488
455
3 058
186 538

104
104

248
248

2
2

3
3

1
36
37

0
39
39

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-1 137

1 241
-889

-104
0

-248
104
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7 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

23 602
0
20 375
43 977

22 537
21
20 409
42 967

8 Kassa och bank
Bank
Summa

17 584
17 584

12 565
12 565

9 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

1 768
7 787
3 228
1
983
11 823
6 516
32 106

1 708
7 317
3 132
0
873
12 495
5 951
31 476

10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018.
11 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
2015 tillkom 22 nya medlemskommuner
Summa

0

0

0

0

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 19/0021-1
2019-03-29

Årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2

Internkontrollrapport, 19/0021-3

Beslutet ska skickas till
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 133

Dnr KS 2019/00273

Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och
Uddevallahem Holding AB
Sammanfattning
Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning revisionsberättelser för
2018 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen.
Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg
AB. Styrelsen och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det
ekonomiska resultatet för moderbolaget uppgår till 38 788 tkr (29 276 tkr fg år) och för
koncernen 32 735 tkr (29 058 tkr fg år).
Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems
stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Årsredovisning Uddevallahem Holding AB
Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
att godkänna årsredovisning för 2018.
Jäv
Paula Berger (S), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut i ärendet.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-18

Handläggare

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

Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och
Uddevallahem Holding AB
Sammanfattning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning revisionsberättelser för
2018 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen.
Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg
AB. Styrelsen och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det
ekonomiska resultatet för moderbolaget uppgår till 38 788 tkr (29 276 tkr fg år) och för
koncernen 32 735 tkr (29 058 tkr fg år).
Revisorerna bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems
stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Årsredovisning Uddevallahem Holding AB
Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
att godkänna årsredovisning för 2018

Peter Larsson
Kommundirektör

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS

2019/00273

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-18

Expediera till

Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Dnr KS 2019/00273

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 134

Dnr KS 2019/00274

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem
2018
Sammanfattning
Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2018 blev
507 375 kr (1 581 055 kr fg år).
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens
förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
att godkänna årsredovisningen 2018
Jäv
Paula Berger (S), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-18

Handläggare

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

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2018
Sammanfattning

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2018 blev
507 375 kr (1 581 055 kr fg år).
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens
förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
att godkänna årsredovisningen 2018

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Ljungskilehem

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS

2019/00274

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 135

Dnr KS 2019/00413

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas
rapport och revisionsberättelse för 2018
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2018.
Resultatet för 2018 uppgår i resultaträkningen till +783 tkr, varav basverksamhetens
resultat är +776 tkr, projektverksamhetens resultat +7 tkr och resultatet för övrig
verksamhet är 0 tkr.
Revisorerna har, liksom föregående år, uppmärksammat att kommunalförbundets
långsiktiga soliditetsmål inte uppnåtts under 2018. Av årsredovisningen framgår att
avvikelser kan förekomma beroende på åtagande som direktionen finner angelägna.
Revisorerna anser att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihetför direktionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-16
Fyrbodals kommunalförbunds Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse inklusive rapport
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för år 2018.
Jäv
Ingemar Samuelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-16

Handläggare

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

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas
rapport och revisionsberättelse för 2018
Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2018.
Resultatet för 2018 uppgår i resultaträkningen till +783 tkr, varav basverksamhetens
resultat är +776 tkr, projektverksamhetens resultat +7 tkr och resultatet för övrig
verksamhet är 0 tkr.
Revisorerna har, liksom föregående år, uppmärksammat att kommunalförbundets
långsiktiga soliditetsmål inte uppnåtts under 2018. Av årsredovisningen framgår att
avvikelser kan förekomma beroende på åtagande som direktionen finner angelägna.
Revisorerna anser att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihetför direktionen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-16
Fyrbodals kommunalförbunds Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse inklusive rapport
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för år 2018

Peter Larsson
Kommundirektör

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS

2019/00413

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-05-16

Expediera till
Fyrbodals kommunalförbund

Dnr KS 2019/00413

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 136

Dnr KS 2019/00316

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2020
Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2019-04-08, §7 om
medlemsavgift för 2020. Begäran omfattar totalt 78 132 tkr, varav 72 378 tkr avser den
löpande verksamheten och 5 754 tkr avser pensionskostnader. Utifrån överenskomna
fördelningsnycklar är Uddevalla kommuns del av budgeten 64,15% vilket innebär att
Uddevallas del av medlemsavgiften är 50 122 tkr. Begäran innebär en uppräkning av
kostnaderna för löpande verksamhet med SKLs prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) enligt överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna.
Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar gjorda av KPA.
Medlemssamrådet 2019-03-23 föreslog att räddningstjänstförbundet ska omfattas av
motsvarande effektiviseringskrav på 2 procent som övrig kommunal verksamhet hos
medlemskommunerna, Det innebär att medlemsavgiften inklusive pensionskostnad efter
indexuppräkning uppgår till 76 684 tkr. Medlemssamrådets ledamöter biföll förslaget.
För Uddevalla kommuns del innebär det att medlemsavgiften inklusive
pensionskostnader 3 691 tkr ökar från 48 347 för 2019 till 49 193 tkr för 2020, vilket
motsvarar 1,8%. Utöver medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för
kommunens långsiktiga åtagande med 1 534 tkr.
Medlemsavgiften plus summan för skuldföring av det långfristiga åtagandet för
pensionsavsättningen är en del av kommunstyrelsens budget som finansieras med
kommunbidrag och arbetas in i flerårsplanen för 2020-2022.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän 2019-04-08 §7
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän tjänsteskrivelse 2019-03-22
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S): Att medlemsrådets effektiviseringskrav om 2% minskas till
1%.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2020 på 76 684 tkr
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

forts. § 136
att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2020 därmed uppgår till
49 193 tkr.
Deltar ej i beslut
Martin Pettersson (SD) och Rolf Carlson (SD) avstår från att delta i beslutet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-18

Handläggare

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

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2020
Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2019-04-08, §7 om
medlemsavgift för 2020. Begäran omfattar totalt 78 132 tkr, varav 72 378 tkr avser den
löpande verksamheten och 5 754 tkr avser pensionskostnader. Utifrån överenskomna
fördelningsnycklar är Uddevalla kommuns del av budgeten 64,15% vilket innebär att
Uddevallas del av medlemsavgiften är 50 122 tkr. Begäran innebär en uppräkning av
kostnaderna för löpande verksamhet med SKLs prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) enligt överenskommelsen mellan förbundet och medlemskommunerna.
Medlemsavgiften för pensioner baseras på beräkningar gjorda av KPA.
Medlemssamrådet 2019-03-23 föreslog att räddningstjänstförbundet ska omfattas av
motsvarande effektiviseringskrav på 2 procent som övrig kommunal verksamhet hos
medlemskommunerna, Det innebär att medlemsavgiften inklusive pensionskostnad efter
indexuppräkning uppgår till 76 684 tkr. Medlemssamrådets ledamöter biföll förslaget.
För Uddevalla kommuns del innebär det att medlemsavgiften inklusive
pensionskostnader 3 691 tkr ökar från 48 347 för 2019 till 49 193 tkr för 2020, vilket
motsvarar 1,8%. Utöver medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för
kommunens långsiktiga åtagande med 1 534 tkr.
Medlemsavgiften plus summan för skuldföring av det långfristiga åtagandet för
pensionsavsättningen är en del av kommunstyrelsens budget som finansieras med
kommunbidrag och arbetas in i flerårsplanen för 2020-2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18.
Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän 2019-04-08 §7
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2020 på 76 684 tkr
att godkänna att Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2020 därmed uppgår till
49 193 tkr
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Kommunledningskontoret

2019-04-18

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS 2019/00316

UDDEVALLA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
l<ommunledningskonloret

2019 -04- o8
l

RÄDDNINGSTlÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN

\

2019-04-03

FÖRBUNDSDIREKTIONEN

§ 7

2019-000223

Medlemsavgift 2020 samt planeringsunderlag 2021-2022
Beräkning är gjord i enligt med överenskommelse mellan medlemskommunerna
och utifrån medlemskommunernas direktiv på medlemsrådet 2019-03-22.
Medlemsavgift (drift)
Indexeringar för medlemsavgift (drift) har gjorts med index i Prisindex kommunal
verksamhet (PKV) 2016-2022, 2019-02-15 enligt upprättad överenskommelse
mellan förbundet och medlemskommunerna.
Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
Medlemskommunernas pensionsåtaganden, medlemsavg ift (pensi oner) och
långfristigt åtagande (pensionsavsättning), baseras på beräkningar gjorda av KPA i
december 2018 och regleras slutgiltigt vid årsbokslutet 2020 utifrån de faktiska
kostnaderna och avsättningar.
2020 års medlemsavgift och pensionsåtaganden
Förbundet har inte fått några specifika förutsättningar från medlemskommunerna.
Indexeringar följer upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift. Hänsyn
är tagen till de uppdrag som förbundet är ålagd att utföra på uppdrag från
medlemskommunerna, förbundets egna juridiska ansvarsområden, långsiktiga
inriktningar och viktiga större och mindre enskilda satsningar.

Beredning
- Förbundsekonomens tjänsteskrivelse 2019-03-22
-Cirkulär 19:6 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
- PKV (2019-02-25)
- KPA:s beräkning (2018-12-10)
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar
att

äska om medlemsavgift för 2020, i enlighet med förslag hos
medlemskommunerna.
•

•

•

Uddevalla kommun
Medlemsavgift 46 430 360 (drift) + 3 691 191 (pensioner) = 50 121 551 kr
L~ngfristigt &tagande (pensionsavsättning)
1 534 468 kr
Lysekils kommun
Medlemsavgift 15 720 459 (drift) + 1 249 769 (pensioner) = 16 970 227 kr
Lfingfristigt fltagande (pensionsavsättning)
519 542 kr
Munkedals kommun
Medlemsavgift 10 226 983 (drift) + 813 040 (pensioner) = 11 040 024 kr
Lfingfristigt &tagande (pensionsavsättning)
337 898 kr

Expedieras
Medlemskom mu

Ekon~efern

Justerandes sign

rna Uddevalla, Lysekil och Munkedal
i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner
Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Carina Jonefe1t
Titel: Förbundsekonom

Datum 2019-03-22
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Medlemsavgift 2020 samt planeringsunderlag 2021-2022 för
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Beräkning är gjord i enligt med överenskommelse mellan medlemskommunerna och utifrån
medlemskommunernas direktiv på medlemsrådet 2019-03-22.

Medlemsavgift (drift)
Indexeringar för medlemsavgift (drift) har gjorts med index i Prisindex kommunal verksamhet (PKV)
2016-2022, 2019-02-15 enligt upprättad överenskommelse mellan förbundet och
medlemskommunerna.

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
Medlemskommunernas pensionsåtaganden, medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande
(pensionsavsättning), baseras på beräkningar gjorda av KPA i december 2018 och regleras slutgiltigt
vid årsbokslutet 2020 utifrån de faktiska kostnaderna och avsättningar.

2020 års medlemsavgift och pensionsåtaganden
Förbundet har inte fått några specifika förutsättningar från medlemskommunerna. Indexeringar
följer upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift. Hänsyn är tagen till de uppdrag som
förbundet är ålagd att utföra på uppdrag från medlemskommunerna, förbundets egna juridiska
ansvarsområden, långsiktiga inriktningar och viktiga större och mindre enskilda satsningar.

Medlemsavgift (drift)
PKV 3,1%- 0,2% (avser ökade pensionskostnader)= 2,9%
70 338 151 kr

* 1,029 = 72 377 802 kr

Medlemsavgift (drift)
•
•
•

Uddevalla kommun 46 430 360 kr
Lysekils kommun
15 720 459 kr
Munkedals kommun 10 226 983 kr

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Bastiongalan 14
451 Bl Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Fax

010- 161 55 19

Hemsida
www.millbohuslan.se
E-posf
roddnings !jans ten@mittbohuslan.se

Org.nr
222000-2808
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TJÄNSTESKRIVELSE

Uddevalla - Lysekil- Munkedal

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
KPA:s beräkningar 2018-12-31:

5 754 000 kr
2 392 000 kr
8 146 000 kr

Pensionskostnader
Pensionsavsätt ning
Pensionsåtagande
Medlemsavgift (pensioner)
•
•
•

Uddevalla kommun 3 691191 kr
Lysekils kommun
l 249 769 kr
Munkedals kommun 813 040 kr

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
•

•
•

Uddevalla kommun l 534 468 kr
Lysekils kommun
519 542 kr
Munkedals kommun 337 989 kr

Sammanställning 2020
• Uddevalla kommun
Medlemsavgift 46 430 360 (drift)+ 3 691191 (pensioner) =50 121551 kr

Långfristigt åtagande (pensionsavsättningJ

==

1 534 468 kr

•
Lysekils kommun
Medlemsavgift 15 720 459 (drift) + l 249 769 (pensioner) = 16 970 227 kr

jm(2019
48 346 745 kr
1510 733 kr

16 369 310 kr

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)

=

•
Munkedals kommun
Medlemsavgift 10 226 983 (drift) + 813 040 (pensioner)

= 11 040 024 kr

10649096 kr

Långfristigt åtagande (pens iansavsättningJ

=

332 761 kr

519542 kr

511506 kr

337898kr

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress

Bastiongatan l 4
451 81 Uddevalla

Telefon vx
010-161 55 00
Fax
010-161 5519

Hemsida

Org.nr

www.mittbohuslan.se

222000-2808

E·post

raddningstjansten@mittbohuslan.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Plan 2021 - 2022 medlemsavgift och pensionsåtaganden
Förbundets behov av medlemsavgift 2020 och 2021 utifrån i dagsläget kända faktorer.

2021
Medlemsavgift (drift)
PKV 3,1%
72 377 802 kr* 1,031 = 74 621 514 kr
Medlemsavgift {drift)
•
•
•

Uddevalla kommun 47 869 701 kr
Lysekils kommun
16 207 793 kr
Munkedals kommun 10 554 020 kr

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
KPA:s beräkningar 2018-12-31:
Pensionskostnader

6 419 000 kr

Pensionsavsättning

2 900 000 kr

Pensionsåtagande

9 319 000 kr

Medlemsavgift (pensioner)
•
•
•

Uddevalla kommun 4117 789 kr
Lysekils kommun
l 394 207 kr
Munkedals kommun 907 005 kr

Långfristigt åtaga nde (pensionsavsättn i ng)
•
•
•

Uddevalla kommun 1860 350 kr
Lysekils kommun
629 880 kr
Munkedals kommun 409 770 kr

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Bastiongalan 14
451 Bl Uddevalla

Telefon vx

010-161 55 00
Fax

010-1615519

Hemsida
www.millbohuslan.se
E-post
raddningsliansten@millbohuslan.se

Org.nr

222000-2808
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2022
Medlemsavgift (drift)
PKV 3,0%
74 621 514 kr* 1,030 = 76 860 159 kr
Medlemsavgift (drift)
•
•
•

Uddevalla kommun 49 305 792 kr
Lysekils kommun
16 694 027 kr
Munkedals kommun 10 860 341 kr

Medlemsavgift (pensioner) och långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
KPA:s beräkningar 2018-12-31:
Pensionskostnader

6 845 000 kr

Pensionsavsättning

3 026 000 kr

Pensionsåtagande

9 871000 kr

Medlemsavgift (pensioner)
•
•
•

Uddevalla kommun 4 391 068 kr
Lysekils kommun
1486 734 kr
Munkedals kommun 967 199 kr

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)
•
•
•

Uddevalla kommun l 941179 kr
Lysekils kommun
657 247 kr
Munkedals kommun 427 574 kr

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Medlemsavgift 2020 samt planeringsunderlag 2021-2022 för
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (2019-03-22)
Cirkulär 19:6 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
PKV (2019-02-15)
KPAs beräkning (2018-12-10)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Basliangatan l 4
451 Bl Uddevalla

Telelon vx

010-1615500
Fax

010-161 55 19

Hemsida
www.mittbohuslan.se
E-post
raddningstjansten@mittbohuslan.se

Org.nr

222000-2808
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Förslag till beslut
Förbundsdirektionen föreslås besluta
att

äska om medlemsavgift för 2020, i enlighet med förslag, hos medlemskommunerna .
•

•

•

Uddevalla kommun
Medlemsavgift 46 430 360 (drift)+ 3 691191 (pensioner)

= 50 121 551 kr

Långfristigt åtagande (pens iansavsättningJ

= 1534 468 kr

lysekils kommun
Medlemsavgift 15 720 459 (drift) + 1 249 769 (pensioner)

= 16 970 227 kr

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)

=

Munkedals kommun
Medlemsavgift 10 226 983 (drift)+ 813 040 (pensioner)

Långfristigt åtagande (pensionsavsättning)

= 11 040 024 kr
337 898 kr

=

Bemt Eriksson
Förbunds-/räddningschef

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Postadress
Bastiongalan 14
451 81 Uddevalla

Telefonvx
010-161 55 00
Fax
010-161 5519

Hemsida
www.millbohuslan.se
E-post
raddningsljansten@millbohuslan.se

519542 kr

Org.nr
222000-2808

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 137

Dnr KS 2019/00422

Kommunens delårsrapport april 2019
Sammanfattning
I delårsrapport april 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på -2
mkr. Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med -5 mkr.
Anledningen till avvikelsen är främst underskott hos barn- och utbildningsnämnden -11
mkr, socialnämnden -11 mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr. Centrala medel,
bl a reserv för drift av nytt badhus samt för avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger ett överskott i prognosen. Sammantaget ger det totalavvikelsen
på –5 mkr.
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Nuvarande prognos
presenterad i delårsrapport april 2019 ger negativa avvikelser för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Avvikelsen per
nämnd understiger 1 % för dessa nämnder men det samlade underskottet ger en negativ
avvikelse på mer 20 % av kommunens budgeterade resultat. Utifrån kommunens
resultatprognos finns förslag på åtgärder framtaget och förankrat i kommundirektörens
ledningsgrupp för att nå mål och budgeterat resultat, se bilagd skrivelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-16
Kommunens Delårsrapport April 2019
Kommundirektörens skrivelse 2019-05-14
Yrkanden
Jarmo Uusitalo (MP): Att ärendet ska tillställas kommunfullmäktige för beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jarmo Uusitalos (MP) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom kommundirektörens förslag på åtgärder enligt bilagd skrivelse för
att nå mål och budgeterat resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

forts. § 137
att godkänna delårsrapporten

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-16

Handläggare

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

Kommunens delårsrapport april 2019
Sammanfattning
I delårsrapport april 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på -2 mkr.
Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med -5 mkr.
Anledningen till avvikelsen är främst underskott hos barn- och utbildningsnämnden -11
mkr, socialnämnden -11 mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr. Centrala medel, bl a
reserv för drift av nytt badhus samt för avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger ett överskott i prognosen. Sammantaget ger det totalavvikelsen på
–5 mkr.
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Nuvarande prognos presenterad i
delårsrapport april 2019 ger negativa avvikelser för barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Avvikelsen per nämnd understiger 1 % för
dessa nämnder men det samlade underskottet ger en negativ avvikelse på mer 20 % av
kommunens budgeterade resultat. Utifrån kommunens resultatprognos finns förslag på
åtgärder framtaget och förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp för att nå mål och
budgeterat resultat, se bilagd skrivelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-16
Kommunens Delårsrapport April 2019
Kommundirektörens skrivelse 2019-05-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom kommunchefens förslag på åtgärder enligt bilagd skrivelse för att
nå mål och budgeterat resultat.
att godkänna delårsrapporten

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari - april samt en prognos
för helåret.

Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två
delårsrapporter, en för perioden januari- april och en för januari -augusti. Rapporten för
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning.
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Kommunledningskontoret

2019-05-16

Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och
budget/Delårsrapporter".
Delårsrapporten kommer att skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare fredag 2019-05-24. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande redogörelse
vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.
I delårsrapport april 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på -2 mkr.
Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med -5 mkr.
Anledningen till avvikelsen är främst underskott hos barn- och utbildningsnämnden -11
mkr, socialnämnden -11 mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr. Centrala medel, bl a
reserv för drift av nytt badhus samt för avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger ett överskott i prognosen. Sammantaget ger det totalavvikelsen på
–5 mkr.
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun ska rapportering om
budgetavvikelser ske från chef och uppåt i organisationen. Ett självskrivet mål är att
budgeten ska hållas och förvaltningschefen ska vidta åtgärder som under verksamhetsåret
medför att nämndens mål nås. Om prognos pekar på att målen inte nås ska nämnd
informeras och handlingsplan upprättas. Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning,
bestämd till 1 % av nämnds kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat
ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.
Nuvarande prognos presenterad i delårsrapport april 2019 ger avvikelser i form av
underskott för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Avvikelsen per nämnd understiger 1 % för dessa nämnder men
det samlade underskottet ger en negativ avvikelse på mer än 20 % av kommunens
budgeterade resultat. Utifrån kommunens resultatprognos finns förslag på åtgärder
framtaget och förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp, KDLG, för att nå mål och
budgeterat resultat. Åtgärderna är i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid
representation samt inköpsstopp för kurs, konferens, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning. Åtgärderna föreslås gälla tills vidare.

.

Dnr KS 2019/00422

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kommunledningskontoret

2019-05-16

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Bengt Adolfsson
Ekonomichef
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somtligq förvoltningor inom Uddevollq kommun,
för vidore spridning till berörd personol
Till

Åtgörder på grund ov prognosliserod negoliv ekonomisk ovvikelse för
nömnderno
I den årsprognos som upprättats i samband med delårsbokslutet för april visar forvaltningarnas
samlade bedömning ett prognostiserat underskott om -26,4 mkr. Negativ awikelse återfinns
inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar överskott medan övriga
nämnder inte har någon awikelse i sin årsprognos.
Målet är att inte uppvisa en negativ budgetawikelse for året, därmed vidtas ftljande åtgarder flor
samtliga fcirvaltningar:

L

Vid nyanställningar ska restriktivitet råda. Det ska göras en särskild prövning för de
tjänster som ska besättas. En kommungemensam blankett ska användas för detta.
Blanketten ska behandlas av HR-paftner, ekonom och förvaltningschef/eller enligt
delegation - person som utsetts av förvaltningschef. Instruktionen omfattar alla
nyanställningar även de som är intäktsfinansierade. Rekryteringar som åtgärdsprogram
via arbetsmarknadsavdelningen berörs dock inte. Blanketten finns tillsvidare på
inblicken. Det kommer dock att inftiras ett digitaliserat arbetssätt längre fram.
Personalavdelningen återkommer framöver med information om detta.
https://inblicken.uddevalla.se/chefsstod/verktvg/rekrytering/begaran-omrekr.vtering.html
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1 Ekonomiskt utfall
1.1

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige
Nettokostnad tom
april 2019

Budgeterad
nettokostnad tom
april 2019

Avvikelse mot
periodiserad
budget

Prognosavvikelse
helåret

Kommunfullmäktige

-0,9

-0,8

0,0

-0,1

Kommunens
revisorer

-0,4

-0,4

0,0

0,0

Överförmyndaren

-1,2

-1,3

0,1

0,0

Vänortskommittén

-0,1

-0,1

0,0

0,1

Kommunbidrag

3,6

3,6

0,0

0,0

Resultat

1,0

0,9

0,1

0,0

Utfall tom april

Budget tom april

Budget 2019

Prognos helår

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringar

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget
Resultatet visar 0,1 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer,
överförmyndaren och vänortskommittén. För helåret prognostiseras ingen avvikelse.
Fullmäktige har sammanträtt vid 3 tillfällen under perioden. Hittills i år har det inte varit något
sammanträde för ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige beräknas startas upp under hösten.
Under året kommer det inte vara någon vänortskonferens, dock kommer det vara vänortsmöte i
Loimaa under hösten. Den ekonomiska avvikelsen i årsprognosen för kommunfullmäktige visar 0,1 mkr, medan vänortskommittén förväntas visa ett positivt resultat om 0,1 mkr för året.
Den nya revisionen har startat upp sitt arbete och flera nya ledamöter har tillträtt. Vårens arbete
utgörs av utbildningar, samt dialoger med nämnder och förvaltningar. De fördjupade
granskningarna planeras under hösten. Revisionen prognostiserar ingen ekonomisk avvikelse för
året.
Överförmyndaren visar ingen budgetavvikelse i sin årsprognos. Dock finns en osäkerhet i
prognosen avseende nivån på arvodena, då dessa är beroende av huvudmannens ekonomiska
situation. Antal godmanskap och förvaltarskap fortsätter att ligga på samma nivå. Vad gäller
ensamkommande barn är det osäkert vad som händer framgent, hittills i år har det kommit 3
godmanskap för ensamkommande barn.
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2 Uppföljning av styrkort
2.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet,
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur

Barn- och utbildningsnämnden
Det nära samarbete med näringslivet har fortsatt under perioden för att stärka elevernas
självkännedom och kunskaper om arbetslivet och inte minst den entreprenöriella förmågan.
Uddevalla gymnasieskola är mycket aktiva inom Ung företagsamhet, UF. Varje år deltar ett stort
antal elever i aktiviteter kopplat till detta. En förstelärare har riktat uppdrag mot UF. 2019 var
Uddevalla gymnasieskola nominerad till Årets UF-skola. Detta, tillsammans med den höga andelen
yrkesprogram, bidrar till entreprenöriell och innovativ kultur i Uddevalla kommun. En
utgångspunkt i all samverkan mellan skola-arbetsliv är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter
till kontakter med näringslivet, såväl offentliga som privata. För att åstadkomma detta har ett arbete
startats för att skapa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade processer för kommunikation och
kontakt mellan skolan och arbetsplatser där kommunens värdegrund har en självklar plats.
Kommunstyrelsen
Arbete pågår för att samla funktionerna telefonist och kommunvägledare i samma organisation,
kontaktcenter. Syftet är att förbättra och förenkla servicen till våra medborgare. Med stöd av
Telecoachning utbildas personalen på kontaktcenter för att utveckla kunddialog, service och
bemötande. Det görs också en översyn av samarbetet med förvaltningarna för att se om
kontaktcenter kan ta över fler uppgifter. Tillväxtavdelningen arbetar med att skapa nya och
innovativa förutsättningar för mer hållbara cirkulära affärsmodeller och förutsättningar för en
infrastruktur för 3D printing, tillgänglig för offentlig verksamhet och privat näringsliv. I
utvecklingsarbetet återfinns bland andra, Uddevalla energi, vilka kan skapa nya affärsmodeller med
produktionsmaterial till printtekniken
Kultur- och fritidsnämnden
Kulturverksamhetens plats och synlighet är oerhört viktig för att profilera en kommun som
entreprenöriell och innovativ. Trots att kommunen i olika sammanhang har identifierat kulturella,
kreativa näringar som en framgångsfaktor och att andra närliggande kommuner (Borås)
framgångsrikt satsat på kulturella näringar och verksamheter, har Uddevalla inte gett dessa näringar
förutsättningar för att verka och utvecklas här. Kultur och fritid arbetar med stöd till unga
arrangörer i syfte att öka kulturverksamhetens plats och synlighet. Även arbetet tillsammans med
kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till detta. Genom att arbeta med ungdomar på deras
egen arena och ta tillvara deras idéer uppmuntrar fritidsledarna till nytänkande och innovation. På
biblioteken har all personal fortbildats i service och bemötande.
Samhällsbyggnadsnämnden
För att stärka det positiva bemötandet från samhällsbyggnadsnämndens verksamhet arbetar
förvaltningen med ett nära samarbete med kontaktcenter för att kunna ge snabb och korrekt service
och information till företag och individer. Inom myndighetsavdelningen har även samarbetet med
företagslotsarnas förstärkts under året, bland annat genom att företagslotsarna varit på en
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informationsfrukost inom förvaltningen och berättat om sitt arbete samt att de har gjort studiebesök
i verksamheterna för att få en större förståelse för processerna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt
med att förbättra informationen på hemsidan och har genomfört en förstudie kring 3D visualisering
för att ytterligare kunna förbättra information och beslutsunderlag.
Socialnämnden
Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. I syfte att få
ökad förståelse och kunskap om innovativt och digitalt ledarskap har förvaltningens ledning deltagit
i ett utbildningsprogram med stöd från Vinnova och Icare4Fyrbodal. Det ska ge stöd för förnyelse
och transformation samt ge kunskapsstöd och praktiskt processtöd i arbetet med att utveckla ledning
och styrning för innovation (nytänkande), förändring och digitalisering. Under tertialen har
ytterligare tre tematräffar genomförts med fokus på metodik för behovs- och brukardriven
utveckling, styrning och ledning för innovation samt trendspaning och omvärldsanalys.
Socialtjänsten har på ett övergripande sätt beskrivit vad som ingår förvaltningens kvalitetsarbete.
Beskrivningen omfattar strukturen och del olika ingående delarna. En del utgörs av värdegrunden.
Kommunens värdegrund är en utgångspunkt i socialtjänstens kvalitetsarbete. Värdegrunden ska
prägla medarbetarnas förhållningssätt. Verksamheterna har att bryta ner vad värdegrunden konkret
betyder och beskriva vad som görs för att nå värdegrunden.
2.2

Säkra kompetensförsörjningen

Barn- och utbildningsnämnden
Ihop med HR har Barn- och utbildning arbetat fram en matrisorganisation i syfte att Uddevalla,
både som kommun och som arbetsgivare, kan ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till ett
gott arbetsliv i Uddevalla kommun. Ett strategiskt arbete har pågått för att det ska vara lika
självklart att vara företagare i kommunen som anställd i Uddevalla kommun. Som en del av
Uddevalla kommuns framtida kompetensförsörjning har barn- och utbildning varit drivande i
utvecklingen av praoplatser i den kommunala verksamheten. Beslut har tagits i kommundirektörens
ledningsgrupp att kommunen ska tillhandahålla 350 platser per år för detta ändamål. Arbetet med
att kvalitetssäkra processen har påbörjats.
Kommunstyrelsen
Åtgärderna inriktas mot serviceyrken inom de olika förvaltningarna, med fokus mot bristyrken i
första hand inom service, vård-omsorg och städ-fastighetsbranschen. Kurserna VOMS (vård och
omsorg), som underlättat rekrytering av vikarier till vård-och omsorg hos socialtjänsten genomförs
också. Under mars-april genomfördes kommunens nya interna grundutbildning i arbetsmiljö under
tre heldagar, utbildningen utgår från Sunt arbetslivsmodell. Utbildningsledarna är representerade av
både HR och fackliga parter. Kartläggning av samtliga förvaltningars systematiska
arbetsmiljöarbete är påbörjat, denna ska ligga till grund för ett kommunövergripande årshjul för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett utvecklingsarbete pågår kring kompetensförsörjningen med
anläggande av en ett synsätt och ett arbetssätt som inkluderar både medarbetare, medborgare och
elever för att se helheten i 1-70 år och med fokus på det livslånga lärandet. Chefs- och
ledarförsörjningsarbetet är en del av kompetensförsörjningen och en ledarplattform håller på att ta
form och som bygger på delarna Rekrytering, Introduktion och Utveckling. Under första delåret har
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ett nytt samverkansavtal med Göteborgs Universitet tecknats innebärande att HCB är en nod för
utlokaliserade utbildningar inom pedagogik och lärarexamensprogram.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen står inför utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Utbildade
lärare, även i estetiska ämnen, är en bristvara. Fritidsledarutbildningen är under omdaning, utbudet
av fritidsledarutbildningar minskar och det saknas gemensam nationell plan för hur yrket ska
säkerställas. Pensionsavgångar efter långvarig tjänst inom fritidsområdet kräver strategier för att
föra över erfarenheter till nya personalgrupper. Resurser har under perioden lagts på att fortbilda
bibliotekarier i digital kompetens och demokratisk infrastruktur för att erbjuda adekvat digitalt
kompetenslyft för besökare. Genom att anslutas till KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan)
formas nya utbildningsvägar till fritidsledaryrket. Kompetensanalyser har genomförts i
förvaltningen för att se sårbarheten i bemanning och kunna söka rätt kompetens för framtiden.
Socialnämnden
För att säkra kompetensförsörjning pågår flera aktiviteter såsom heltidsresan, validering, vård- och
omsorgscollege, samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. En av de största aktiviteterna är heltidsresan. En projektledartjänst och två
schemaläggare ska stödja verksamheterna och implementera de nya arbetssätt som krävs för att
genomföra heltidsresan på ett framgångsrikt sätt. En ny ledningsorganisation för förvaltningen har
införts i månadsskiftet april/maj efter genomförd utvärdering av organisationen. Förändringen ska
bidra till ett ökat fokus till individen och dess behov men också en fysisk och organisatorisk
decentralisering för att skapa tydligare ansvar och nära ledarskap. Antalet chefer (exkl.
enhetschefer) minskas från 18 till 13 men antalet chefsled består.
Förvaltningens samtliga chefer har fått kompetenshöjande insatser genom frukostakademin. Teman
på genomförda frukostakademier hittills har varit; lönerevisionen och samverkan, konflikthantering
och gruppdynamik, ekonomiska planeringsförutsättningar samt avvikelsehantering (lex Sarah).
2.2.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

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

Uppdraget är genomfört och kommer att föreslås avslutas.

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att utreda
förutsättningarna för att driva
kommunens fastigheter i
bolagsform

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med uppdraget men inte synliggjort vad
som skett under första delåret.
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Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

Kommunstyrelsen
Arbetet med att få till ett dubbelspår från Göteborg till Uddevalla pågår på flera plan samtidigt,
både politiskt och operativt. Samverkansformerna med tio bohuslänska kommuner och fem
näringslivsorganisationer är starkt och ett stort engagemang finns hos alla involverade. Under första
delåret har en riksdagshearing och ett samverkansmöte med alla tio kommuner genomförts. Ett
flertal planeringsmöten i den operativa arbetsgruppen, där strategier, aktionsplan, lobbyplan och
särskilda utredningar har också genomförts likaså möten med VGregion, Trafikverk, regionala
tjänstemän, möten kommunalförbund mm. planerats in, för genomförande april-maj-juni. Uddevalla
kommun och Sarpsborgs kommun i Östfold har gemensamt tagit fram en förstudie inom EUs
transportkorridor, "Större region på riktigt" har lämnats till Interegkommittén.
Kultur- och fritidsnämnden
För kultur och fritids del handlar arbetet med infrastrukturutveckling om att beakta människors
möjlighet till samspel med - och närhet till - natur, kultur och varandra. Likaså handlar det om att
utveckla staden och infrastrukturen utifrån människors - och då särskilt barns och ungdomars
- vardagsliv och fria tid. En del i det arbetet handlar om att öka tillgängligheten till friluftslivet.
Uddevalla ingår i samverkan med andra kommuner framförallt vad avser vandringsleder och då mer
specifikt Bohusleden och Kuststigen. Kultur och fritid har samverkat med ett antal föreningar som
sköter driften av Bohusleden genom Uddevalla. Under första delåret har dessa föreningar genomfört
inventering av leden för att nu gå vidare med att lyfta standard vad avser skyltning, hänvisning och
framkomlighet. För sitt arbete med denna led får föreningarna anläggningsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden framförallt arbetat utifrån strategin genom
planering av åtgärder för att förbättra gång- och cykelvägar i kommunen. Arbete för att konkretisera
och starta upp arbetet med utvärdering och revidering av parkeringsbestämmelser har också
påbörjats under perioden samt initial kontakt har tagit med ägarna till de privata parkeringshusen för
att stärka samverkan för effektivt nyttjande av parkeringarna.
2.3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att genomföra en
utvärdering av effekterna av
omläggningen av linjenätet för
stadsbussarna

Kommunstyrelsen har inte synliggjort ev. arbete med uppdraget.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att utöka underhållet
på gator och vägar under 2019
med fokusering på ökad
tillgänglighet.

Arbetet är uppstartat och planering av åtgärder pågår för utförande under året.
För genomförande av uppdraget har Samhällsbyggnadsnämnden fått 5 mkr i ökat
kommunbidrag under 2019. Enligt riktlinjer för investeringar är det endast
investeringsutgifter under 0,35 mkr som belastar resultatet, övriga investeringar
kostnadsförs på investeringsbudgeten. Åtgärderna som görs för de 5 mkr som
nämnden fått i ökad ram förutsätts därför vara av mindre karaktär så att kostnaden
inte överstiger 0,35 mkr.
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Politiska uppdrag

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att ta fram en
långsiktig plan för investeringar i
gång- och cykelvägar i hela
kommunen för att få ett bättre
sammanhängande cykelvägsnät

För att få en mer långsiktig och bättre planering har en plan för åtgärder som
omfattar åren 2019-2021, tagits fram. Planering pågår för genomförande av
åtgärder under 2019. De gång- och cykelbanor som kommer att prioriteras utifrån
ett mer sammanhängande cykelnät under 2019 är Edingsvägen, Vällebergsvägen.
Utöver detta görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i
kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att anlägga nya
sträckor enligt antagen
cykelplan, där Ulvesund och
Lane-Fagerhult prioriteras i
samarbete med Trafikverket

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ansvarar enbart för gång- och
cykelvägar där kommunen har vägansvar. Samverkan kring nationella vägar
hanteras genom kommunstyrelsens verksamhet, avdelningen för strategisk
samhällsplanering. Uppdraget bör därför flyttas till Kommunstyrelsen vilket ska
diskuteras i vårens uppsiktspliktsmöte.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att utvärdera
parkeringsbestämmelserna för
Uddevalla kommun och behovet
av avgiftsfri, tidsbegränsad
parkering

Arbetet är ännu inte uppstartat. Utvärdering kommer att beställas av extern konsult
för genomförande under året. Uppdraget kommer att slutredovisas innan
årsskiftet.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för ett
samarbete med ägarna till de
privata
parkeringsanläggningarna för att
effektivare utnyttja
parkeringshusen

Initiala diskussioner har förts med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna.
Möjligheten att införa ett parkeringsledningssystem för att kunna leda in trafikanter
till parkeringshusen utreds. Exempelvis genom skyltar "xx lediga P-platser".
Arbetet fortlöper under året med ytterligare dialog med ägarna till de privata
parkeringsanläggningarna för att lägga grunden för ökat samarbete.

2.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och
social utveckling

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har under perioden bidragit genom det arbete som görs inom lärande för hållbar
utveckling som är en viktig del av huvudmannens statliga uppdrag. Barn- och
utbildningsförvaltningen har en heltidstjänst för detta ändamål. Stöd ges till skolor att utveckla
metoder och använda olika lärmiljöer i undervisningen kopplat till hållbar utveckling. Under
perioden har stöd getts kopplat till flera kulturarrangemang i kommunen, t.ex. på Bohusläns
museum. Exempel på sådana är Min djuriska park och The Climate Fix.
Barn och utbildning ingår i det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling (CESD).
På den senaste nätverksträffen beslutades det att Uddevalla tar över värdskapet för nätverket som
kommer att hållas i januari 2020. Målet för nätverket är att bl.a. stärka likvärdigheten mellan
kommuner, skolor och förskolor inom området lärande för hållbar utveckling och ge förutsättningar
för barn och elever att utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling samt att
skapa arenor för samverkan och samarbete mellan olika aktörer i samhället.
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Kultur- och fritidsnämnden
Systematiska åtgärder för att reducera miljöpåverkan har inletts under perioden, bland annat genom
att på ett hållbart sätt hantera det granulat som konstgräsplaner genererar. Kulturområdet präglas av
att skapa verksamhet med små medel, det i sig bidrar till en hållbar/resurseffektiv verksamhet.
Kulturskolan genomgår förändringar för att bli mer resurseffektiv genom mer gruppverksamhet och
uppsökande verksamhet. Emaus lantgård arbetar med att upplysa i det lilla, i det vardagliga. I den
miljö som lantgården erbjuder är det lätt att prata om miljö med barn och andra besökare.
Biblioteket testar strömmande film för att på sikt sluta köpa fysiska filmer som innebär både
plastmaterial och transporter. Kultur och fritid arbetar även med Fritidsbanken, ett idrottsbibliotek,
som genom återbruk av idrottsmaterial och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl
deltagande i olika aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har under perioden med hänsyn av hälsa och miljö
genomfört ansvarskontroller för att fastställa ansvar för förorenad mark inom kommunen. På
uppdrag av kommunfullmäktige har arbetet med att revidera avloppspolicyn påbörjats genom en
genomgång av styrande dokument tillsammans med nämnden. För att minska klimatpåverkan
arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att i takt med att lämpliga om- och nybyggnadsprojekt
färdigställs utöka mängden solceller i de kommunala fastigheterna. Trygghetsröjningar av buskage
och sly genomförs för att främja tryggheten i de offentliga miljöerna med särskilt fokus på
tätortsnära skog och parkområden. Arbete med att planera för implementering av Agenda 2030 i
nämndens verksamheter är uppstartat under perioden och kommer genomföras succesivt under året.
2.4.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att fortsätta
kartläggningen av förorenad
mark för att ge underlag för
planering och sanering

Den kartläggning som idag finns är EBH (efterbehandling av förorenade områden).
EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden. I EBHstödet registreras områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller
pågående industriella verksamheter. I databasen kan det finnas information om
verksamhetens historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken
status området har. Databasen administreras av länsstyrelserna. Just nu
genomför förvaltningen en ansvarskoll för att se om föroreningen skedde innan
eller efter 1969 samt om det är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta kan
ansvar utkrävas samt att bidrag för åtgärder kan sökas. Arbetet fortlöper under
2019. En handlingsplan/strategi har tagits fram i en förstudie som ger vägledning i
hur Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden. Strategin kommer att
vara kopplad till översiktsplanen och är bl.a. tänkt att:
- tydliggöra vad kommunens arbete inom förorenade områden för en förbättrad
hälsa och miljö innebär vilket ska bidra till effektiva samarbeten och tydlig
ansvarsfördelning inom kommunen.
- ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska arbeta
med förorenade områden för att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten samt så
att nationella, regionala och lokala miljömål kan uppnås.
Arbetet med strategin har inte tidigare kunnat hanteras inom budgetram men
kommer att påbörjas 2019 genom omsättningstillgångar.
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Politiska uppdrag

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att ta fram en ny
avloppspolicy som bygger på
teknikneutralitet,
kretsloppsperspektiv och att
skadliga substanser från
avloppsslam inte skall spridas
på åkermark

Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndssammanträdet i april information om
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta kommer uppdraget att
konkretiseras. Löpande dialog kommer ske med nämnden under framtagandet av
reviderade styrande dokument.

2.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt
förebyggande arbete

Kommunstyrelsen
Under det första delåret har arbetet fokuserats på att samla erfarenheter och skapa underlag för
politiska långsiktiga beslut som kan stärka en mer långsiktig och uthållig samverkansplattform med
civilsamhället. Utvecklingsarbetet pekar på ökad framgång både i antal ambitioner om nya IOP
avtal och ökat engagemang från civilsamhället.
Kultur- och fritidsnämnden
Minoriteten av de aktiviteter som genomförs på att den kommunala organisationen stöttar
civilsamhället som i sin tur arrangerar åt medborgare eller besökare alternativt skapar arrangemang
i samverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under perioden har samarbete med en förening när det gäller vattenprovtagning startats upp. Internt
pågår arbete med att förbättra och effektivisera lokalförsörjningen. Bland annat genom att
genomföra en kommungemensam projektägarutbildning, implementering av investeringsprocessen
och processbeskrivningen för investeringsprojekt. En operativ lokalförsörjningsgrupp mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har etablerats för att
hantera Barn- och utbildningsförvaltningens akuta lokalbehov. Inom förvaltningens processarbete
har förbättringsarbete kring lokalförsörjningsprocessen särskilt prioriteras och kommer att arbetas
igenom under året.
Socialnämnden
Socialnämnden arbetar enligt överenskommelsen om samarbete mellan kommun och den idéburna
sektorn i Uddevalla (ÖK idé). Förvaltningen deltar i de olika arbetsgrupper som finns kring ÖK idé.
Socialnämnden har för närvarande två överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP);
Noras hus (natthärbärge/akutboende) och Saron (träffpunkt). En ny överenskommelse planeras att
tecknas och ersätta de båda i början av maj.
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2.5.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att arbeta för ökad
samverkan med den
civilsamhället och att träffa fler
IOP-avtal (idéburet offentligt
partnerskap)

Kommunstyrelsen
Under det första delåret har det samlats på erfarenheter och att skapa underlag för
politiska långsiktiga beslut som kan stärka en mer långsiktig och uthållig
samverkansplattform. Utvecklingsarbetet pekar på ökad framgång, både i antal
ambitioner om nya IOP avtal och ökat engagemang från civilsamhället.
Engagemanget kräver också ökad utveckling och mobilisering inom kommunens
nämnder och förvaltningar.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid vill här belysa det faktum att endast ett tjugotal föreningar har
skrivit under överenskommelsen med kommunen inom ramen för ÖK idé.
Förvaltningens uppdrag kring samverkan med föreningslivet är mycket större än
så, då kommunen har drygt 300 föreningar. En förklaring till att så få anslutit sig är
att de små ideella föreningarna inte är intresserade av att delta i en större
samverkan med kommunen, utöver det fokusområde som varje enskild förening
har. De små föreningarna mäktar inte med ett större perspektiv än att anordna
sina egna aktiviteter som de är enade runt.
Kultur och fritid har tillsammans med en e-sportförening och Barn och
utbildningsförvaltningen påbörjat ett samtal om eventuell IOP.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad medverkar dels i den kommungemensamma gruppen, dels i
gruppen där både kommunen och idéburen sektor ingår. Under första delåret har
samhällsbyggnadsförvaltningen etablerat samarbete med en förening när det
gäller vattenprovtagning. Överenskommelse/avtal kommer att upprättas enligt ÖK
idé.
Socialnämnden
Under första delåret har flera möten med gemensam arbetsgrupp och
kommungrupp ÖK idé hållits. Bland annat har planering genomförts för en
inspirations- och informationskväll under april månad för att sprida information om
ÖK idé, goda exempel på vad som händer i Uddevalla kommun samt hur
samverkan fungerat mellan idéburen sektor och kommunen.
Socialnämnden har för närvarande två överenskommelser om idéburet offentligt
partnerskap (IOP); Noras hus (natthärbärge/akutboende) och Saron (träffpunkt).
En ny överenskommelse planeras att tecknas och ersätta de båda. Orsaken är att
verksamheterna har ekonomiska svårigheter och att det finns en naturlig
samordningsmöjlighet.

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att starta en process för
att flytta stadshuset till centrum
och därvid se på möjligheterna
att kombinera detta med
ändamålsenliga lokaler för kultur

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med uppdraget men inte synliggjort vad
som skett under första delåret.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att ta fram underlag för
att kunna överväga olika
driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde och att
överväga om LOV (lag om
valfrihet) skall tillämpas inom fler
områden

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att lägga
ut i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet.

Ekonomiskt utfall och uppföljning
av kommunfullmäktiges
Styrkort, april 2019

12 (31)

Politiska uppdrag

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att utvärdera
föreningsstödet och ta fram
förslag till nya bestämmelser för
samtliga föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden kommer att påbörja arbetet med uppdraget hösten
2019.

2.5.2 Kommunfullmäktige styrdokument
Politiska uppdrag

Kommentar

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

Kommunstyrelsen har inte synliggjort ev. arbete med uppdraget under första
delåret.

2.6

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna

Kultur- och fritidsnämnden
Projektet "Stärkta bibliotek" syfte är att skapa en trygg mötesplats för barn och unga på Dalabergs
bibliotek samt att öka tillgängligheten för barn och unga vad gäller litteratur, information och
kultur. Som komplement och en förutsättning för att Meröppet ska fungera bra på Ljungskile
bibliotek har mer verksamhet fått ta plats på biblioteket när det är bemannat med personal. Genom
att skapa rörelse och aktiviteter blir det offentliga rummet en trygg plats. Under första delåret har
nästan 3000 besök gjorts på meröppettid. Planeringen av kultur och fritids verksamheter i Källdal
har till syfte att skapa en trygg miljö att vistas i. Fritidsgårdarna arbetar med målet att erbjuda
trygga mötesplatser vilket också mäts i mötesplatsenkät som genomförs en gång per år. Arbetet med
att skapa trygga mötesplatser görs även kopplat till idrottsanläggningar för föreningslivets
verksamhet eller spontana aktiva mötesplatser som servar den mer oorganiserade
fritidsverksamheten. Kultur och fritid deltar i gestaltningsrådets arbete kring utformningen av bland
annat det offentliga rummet.
Samhällsbyggnadsnämnden
I samband med ombyggnationen av centrum har särskilt fokus riktats mot trygghetsskapande
åtgärder bland annat genom belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. En
arbetsgrupp inom enheten gata och park har genom arbetsmarknadsavdelningen tillsatts för att
arbeta särskilt med klottersanering i de offentliga miljöerna. Trygghetsperspektivet är med i arbetet
med förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som är en del i arkitekttävlingen Europan.
2.6.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

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

Aktivitetsparken är under uppbyggnad på Oljeberget. Parken kommer att innehålla
ytor för bl.a. dans, musik, skate, parkour, basket och klättring men även andra
sociala ytor såsom grillplats och loungemiljö. Framtagandet av de ingående
delarna har skett i samråd med aktiva och föreningar. Entreprenaden har

Ekonomiskt utfall och uppföljning
av kommunfullmäktiges
Styrkort, april 2019

Politiska uppdrag

13 (31)

Kommentar
framskridit bra och tidplan kommer att hållas. Invigning av parken planeras till den
19 juni.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att öppna mötesplatser
för seniorer på olika ställen med
start på Sofiedal, Ljungskile

Förvaltningen arbetar med en strukturomvandling för att skapa ett differentierat
utbud av boende för äldre och en bredd av olika typer av boenden för att möta
utmaningarna kring ekonomi, befintlig boendestruktur, demografisk utveckling och
krav på den kommunala servicen. Grunden för det påbörjade utvecklingsarbetet är
den sedan tidigare av socialnämnden antagna "Boendeplan och aktivitetscentra
för äldre", där grundtanken mycket förenklat är att knyta olika boendetyper till ett
aktivitetscentra i varje del av kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att planera för och
genomföra en upprustning och
förnyelse av Dalabergs centrum
i samverkan med övriga
fastighetsägare och genom en
bred medborgardialog

Uddevalla kommun deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten
som Uddevalla ställer upp med i denna tävling omfattar Dalaberg, Hovhult och
Bulid.

Barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden
har utifrån flerårsplan 2019-2021
fått i uppdrag att tillsammans ta
fram en plan gällande
gemensamt bibliotek och
skolbibliotek i Källdal

Kultur- och fritidsnämnden
En projektledare samverkar med de aktörer som arbetar med Källdalsprojektet, t
ex skolans utredare och lokalsamordnare för att hitta smarta och kostnadseffektiva
sätt att använda lokalerna bl a för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som
möjligt. De tittar även på möjligheterna att hitta goda samverkansytor mellan skola,
föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. Ett möte med ordförande och
förvaltningschef för Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och Kultur och fritid har
genomförts under perioden. Mötet resulterade i konstaterandet att när
verksamheterna dragit igång och funnit sin form, kommer samverkan att ske
mellan förvaltningarnas verksamheter. Det finns redan i dagsläget en "husgrupp"
där gemensamma frågor diskuteras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lanserat tomten vid tävlingens uppstart i mars
och haft arkitekter på besök på plats. Förvaltningen har i uppstarten kommunicerat
med berörda fastighetsägare i området. 2018 Genomfördes en medborgardialog
(dialogmöte) i området inom ramen för arbetet med översiktsplanen. I dialogen
framkommer framförallt att det finns stora kvaliteter i grönområden för exempelvis
rekreation, att det finns upplevelse av otrygghet och önskan om fler mötesplatser.

Barn- och utbildningsnämnden har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget
under första delåret.
Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att ta fram en plan för
fritidsgård och idrottshall i
Källdal

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen och består av
bibliotek, fritidsgård och idrottshall. Rampen är tänkt att bli en öppen mötesplats
för alla i Källdalsområdet med omnejd. För kultur och fritid är uppdraget att vara
attraktiva och tillgängliga för allmänheten när de vill ta del av verksamheterna.
Budgeten är beräknad för att dra nytta av samverkan mellan kultur och fritids
verksamheter genom kombinerade tjänster och gemensam planering.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att
tillgänglighetsanpassa och
renovera Rimnersvallen

Kultur och fritidsnämnden har inte påbörjat uppdraget under perioden.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att ta fram en plan för
att utveckla Rimnersområdet till
ett samlat sport- och
idrottscentrum

Kultur- och fritidsnämnden har inte påbörjat uppdraget under perioden.
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Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden arbetar genom att stödja föreningar så att de i sina demokratiska
processer kan utvecklas med kommunen som stöd, genom att erbjuda fritidsklubbsverksamhet och
fritidsgårdsverksamhet och genom att via kulturverksamhet ge människor möjlighet att uttrycka sig,
uppleva och skapa.
Socialnämnden
Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Socialtjänsten har att
kvalitetssäkra sin verksamhet och verksamhetens utförande på ett tillfredsställande sätt. Kvaliteten i
verksamheten måste systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (ledningssystem).
Kvalitetsarbetet är på så vis en naturlig del inom hela förvaltningen och en beskrivning av finns
framtagen i syfte att stödja verksamheten. En systematisk uppföljning av kvalitetsarbetet för fjolåret
är gjord i början av året och resultatet är presenterat i en sammanhållen kvalitetsberättelse. Utifrån
denna har en ny kvalitetsplan baserad på förbättringsområden tagits fram.
En stor del socialtjänstens verksamhet arbetar också utifrån den del i socialtjänstlagen om
värdegrund som handlar om att arbetat ska ha ett reflekterande arbetssätt för att personer som tar
emot insatser inom vård och omsorg ska kunna leva ett värdigt liv. Det sker löpande genom olika
insatser till exempel genom strukturerade reflektionssamtal.
Förvaltningen har under delåret infört ett digitalt system för hantering av avvikelser och synpunkter.
Det ska ge en sammanhållen bild och leda till att förbättra kvaliteten och säkerheten i
socialtjänstens verksamhet.
Mer specifika aktiviteter med syfte att öka livskvaliteten är utvecklingsarbetet kring
måltidssituationer på vård- och omsorgsboendena, utbildning för kostombud och enhetschefer i
samarbete med måltidsservice samt utbildning och handlingsplaner kring våld i nära relationer.
2.7.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att påbörja arbetet för
att inrätta en palliativ avdelning

Förvaltningen har påbörjat uppdraget och arbetsgrupp ska utses för att utreda
förutsättningar avseende målgrupp, gränsdragning ansvarsmässigt samt
lokalisering för en palliativ avdelning.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att höja
habiliteringsersättningen

Socialnämnden har inte påbörjat uppdraget under första delåret.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att starta upp ett nytt
korttidsboende för barn

Socialnämnden har under första delåret påbörjat en kartläggning av behov och
planering utifrån givet uppdrag.
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2.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder
bland annat genom en utökad digitalisering

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har startat upp ett effektiviseringsarbete.
Kommunstyrelsen
Det övergripande projektet för upphandling och införande av e-arkiv med ett flertal samverkande
kommuner har fördröjts något både p.g.a. orsaker i samband med själva upphandlingsfasen och att
arbetet med införandet i pilotkommunen Strömstad tagit något längre tid än beräknat. Pilotprojektet
i Strömstad är dock nu inne i sin slutfas vilket innebär att de lokala projekten för införande av earkiv i övriga kommuner kan komma igång. En styrgrupp och projektledare för det lokala
införandeprojektet i Uddevalla är utsedd.
Arbetsmarknadsavdelningen har på mötesplatserna startat kurser för personer som har svårt att
hantera vardagliga IT- tjänster, så som e-service, Mobilt Bank ID, m.m.
Under första delåret har följande e-tjänster färdigställts; Avvikelsehantering miljö, brandskydd och
säkerhet, Attestuppdrag ekonomi, Beställning förstudie, Anmälan till sommarverksamhet förskola
2019, Anmälan till sommarfritids 2019. Arbetet med automatiserade välfärdstjänster har fortsatt.
Migreringen är i slutskedet och det har varit fortsatt stor vikt vid utbildning i det digitala kontoret.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden prövar ständigt nya, förbättrade metoder för att nå besökare som inte
idag använder biblioteket. Likaså testas olika metoder för att nå de i digitalt utanförskap. Även
bibliotekets utbud och service förändras och testas. Nytt nu är att det erbjuds utskriftsmöjligheter
från surfplatta eller mobil och betalning görs digitalt. Biblioteket är också i uppstart för att erbjuda
att streama film. Nytt verksamhetssystem för föreningsbidrag och lokalbokning är nyligen infört,
för att öka den digitala servicen så att föreningar och andra framgent ska kunna ha tillgång till att
administrera och ansöka/boka lokaler dygnet runt. Samtidigt som denna uppdatering genomförts
ingår kultur och fritid i ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med många andra kommuner
och SKL. Detta projekt har som avsikt att gemensamt ta fram en kravspecifikation samt upphandla
framtida boknings och bidragsystem som uppfyller de kommunala kraven.
Samhällsbyggnadsnämnden
För att öka den ekonomiska medvetenheten och för att förbättra uppföljningen har
månadsuppföljningar införts på alla chefsnivåer inom förvaltningen. Under våren genomförs en
pilot i hela förvaltningen för att sedan göra förbättringar och införa arbetssättet som ett stående
komplement till befintliga controller- och delårsrapporter. Arbetet med digitalisering pågår inom
förvaltningen. Under perioden har detaljplaner digitaliserats. Arbetet med att digitalisera
detaljplaner fortlöper och kommer användas internt inom kommunen samt presenteras externt i en
webbkarta och senare även användas i e-tjänster. Digitala detaljplaner är en förutsättning för
ytterligare digitalisering och automatisering inom verksamheten, exempelvis när det gäller ansökan
om lov enligt Plan- och bygglagen.
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Socialnämnden
Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Elva processer
(med medborgar- eller medarbetarfokus) inom förvaltningen är i dagsläget automatiserade och fler
processer kommer att automatiseras löpande under året. Exempel på dessa är; avgiftssystem,
resursfördelning för hemtjänst, behörighetsadministration och hab-ersättning.
Förvaltningen har påbörjat införandet av medborgartjänst för brukare med behov av ekonomiskt
bistånd. Fjärrtillsyn håller på att installeras hos flera brukare. Förvaltningen testar om
taligenkänning kan minska t ex socialsekreterarnas administrativa börda.
För att socialtjänsten ska bli en mer digitaliseringsmogen och innovativ organisation har
förvaltningsledningen sedan hösten 2018 deltagit i en utbildningssatsning "Framtidsorienterat
ledarskap" som beskrivits under den första övergripande strategin. Under första delåret har
ytterligare tre tematräffar genomförts med fokus på metodik för behovs- och brukardriven
utveckling, styrning och ledning för innovation samt trendspaning och omvärldsanalys.
2.8.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

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

Uppdraget kommer att slutredovisas till delår augusti.

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

Uppdraget kommer att slutredovisas till delår augusti.

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

Effektiviseringskravet fördelades inför nämndernas detaljbudgetarbete och
inarbetades i nämndernas respektive budget för 2018. Uppdraget anses vara
genomfört och kommer att avslutas till delår augusti.
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Politiska uppdrag

Kommentar

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

Kommunstyrelsen
Uppdraget kommer att slutredovisas till delår augusti.
Socialnämnden
Socialnämnden har inte ansökt om några nya stimulansmedel eftersom det under
perioden inte har funnits några tillgängliga medel att söka.
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att kultur- och fritidsnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 att under 2018 att
söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.
Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med
hjälp av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel
för att kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har
bidragit till förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av
verksamheter och aktiviteter.
Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: Från Socialstyrelsen har
medel sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad simkunnighet för elever i
förskoleklass. Från statens kulturråd har medel sökts för Stärkta bibliotek och
inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har etableringsstöd
sökts och använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt mediainköp
på biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland annat.
Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för
barnkulturprogram och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i
samverkan med Skogsstyrelsen, gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv.
De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor
utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek,
när de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och
ökad bredd på aktiviteterna försvåras.

Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att Uddevalla kommun
vill vara en attraktiv
arbetsgivare, därför strävar
kommunen efter att erbjuda alla
anställda heltid, och deltid som
en möjlighet.

Barn- och utbildningsnämnden
Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är heltid norm. Detta är en
viktig jämställdhetsfråga och viktig för att vara attraktiva som arbetsgivare. Det
lyckas dock inte alltid, då personal ogärna vill ha delade tjänster mellan olika
enheter.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån de principer som uppdraget lyfter.
Genom projektet Öppettider och bemanning arbetar förvaltningen med att anpassa
bemanningen utifrån verksamhetens behov.
Samhällsbyggnadsnämnden
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det endast inom serviceavdelningen där
det finns medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. För att öka antalet
heltidsanställningar görs en årlig inventering av deltidstjänster. Där framkommer
medarbetares behov och önskemål av att öka sina tjänster. För att möjliggöra
utökning ses verksamhetens hela behov över vid till exempel utökade uppdrag
(nya städobjekt, nya kök, utökningar av portioner, övertagande av verksamhet, fler
fordon mm), pensionsavgångar eller annat avslut av tjänst. Antal
kombinationstjänster ökar, vilka även förekommer över förvaltningsgränserna. För
att öka antalet heltider för serviceavdelningen och hela kommunen har
avdelningen deltagit i den kommunövergripande satsningen "Heltidsresan".
Uppdraget anses integrerat i ordinarie verksamhet och kommer att lyftas i
samband med Kommunstyrelsens uppsiktsmöte i maj för att avslutas.
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Kommentar
Socialnämnden
Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har kommit överens om att
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Lokalt har arbetet med att nå en
hållbar långsiktig lösning för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad fortsatt.
Arbetet utgår från framtagen handlingsplan, som följer SKL:s rekommendationer.
Den är framtagen i samarbete med verksamheterna, HR, Kommunal och Vision.
Styr- och arbetsgrupper har upprättats för att arbeta kommunövergripande med
heltidsresan där även de fackliga organisationerna ingår. Heltidsresan ska
genomföras för att ta vara på den befintliga kompetensen och trygga
rekryteringsbehovet framöver, för att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att
erbjuda heltidsanställningar till de som vill samt för att öka jämställdheten i
arbetslivet och samhället genom heltidsarbete som bland annat kan ge en
stabilare ekonomi.
Rosenhälls äldreboende kommer att starta upp först under våren 2019.
Projektledartjänst är tillsatt och tillträder 24 maj liksom två schemaläggare som
tillträder samtidigt. Syftet med tjänsterna är att hjälpa verksamheterna med
förändringsarbetet och att implementera de nya arbetssätten som kommer att
krävas för att lyckas med genomförandet av heltidsresan. Personalen på
Rosenhäll har tillsammans med sina enhetschefer och stödfunktioner fått
utbildning i syftet med heltidsresan. Målet är att börja i skarpt läge efter
sommaren.
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas då arbetet med heltidsresan
fortlöper enligt plan och en organisering för arbetet finns.

Kommunstyrelsen
(kommundirektören) har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att leda arbetet med att
tillsammans med förvaltningarna
konkretisera de förslag till
strukturella förändringar i
organisationen och
arbetsmetoder som långsiktigt
minskar kostnaderna. Målet är
att leverera konkreta,
genomförbara förslag successivt
som beslutas av
kommunfullmäktige och fördelas
från centrala effektiviseringar till
respektive nämnd.

2.9

Kommunstyrelsen har inte synliggjort ev. arbete med uppdraget.

Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har under perioden påbörjat arbetet med nämndens styrkort. Viktiga områden att skapa
strategier kring för att uppnå en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade
kunskapsresultat är:
- Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande
medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt
kärnuppdrag.
- Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt
utforma framtida lokaler till moderna och flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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- Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och
innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera verksamheten och
samtidigt nå högre måluppfyllelse.
- Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem
synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet och att rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå.
Kommunstyrelsen
Genom samverkan med skolan så bedriver arbetsmarknadsavdelningen, inom det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA), verksamheten Nike. Verksamheten vänder sig till ungdomar som är
mellan 16–20 år och som inte fullföljt skolan av olika skäl som tex. psykisk ohälsa, skoltrötthet
m.m. Det är gymnasiet som erbjuder elever denna möjligheten som annars riskerar att hoppa av
skolan. Verksamheten arbetar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid erbjuder studieplatser på samtliga bibliotek. Dalabergs bibliotek har fått nya,
mycket välanvända platser. Förvaltningen ser ett utökat behov av miljöer med studiero och fler
platser behöver skapas både på stadsbiblioteket och Dalabergs bibliotek.
Kultur och fritid har simskola till grundskolan och gymnasieskolan. Skolor har möjlighet att boka
kostnadsfria bad i Walkesborgsbadet samt även boka simskola för de elever som har behov av detta.
För denna verksamhet har nämnden anställt simlärare. Därtill tillhandahåller kultur och fritid
lärandemiljöer till skolverksamheten via idrottsanläggningarna.
Kulturskolans verksamheter används som resurs in i det pedagogiska arbetet med nyanlända elever
på Bryggan. Kulturskolans tjänster kan också utvecklats till att användas som resurs i grundskolans
kompensatoriska uppdrag.
2.9.1 Kommunfullmäktige flerårsplan
Politiska uppdrag

Kommentar

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

Barn- och utbildningsnämnden
Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team
inom grundskolan genomfördes och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen
utgår från fem geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k.
"barnväg", där teamen följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre åldrar.
Beslut om ny organisation för Barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre
organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering har
pågått våren 2019. Uppdraget kommer att slutredovisas under året.

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

En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med minskade
barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. Barngrupperna
minskade i storlek och i mätningen oktober 2017 hade kommunen i genomsnitt
10,7 barn per grupp. Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat
barnen. Att barnen under större delen av sin dag varit i en mindre barngrupp
resulterade i tydligt och samstämt resultat om högre måluppfyllelse, bättre
arbetsmiljö och tryggare barn. Att organisera barnen i mindre grupper är en
ständig strävan för verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta, med inriktning mot
de minsta barnen. Uppdraget kommer att slutredovisas under året.
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Politiska uppdrag

Kommentar

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

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för att
bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja
kunskapsresultaten. Den generella utökningen för att höja kunskapsresultaten har
använts i första hand till personella förstärkningar. Med anledning av lärarbristen
är det främst inom övriga yrkeskategorier som satsningar gjorts. Samtliga
högstadieskolor har under 2018 anställt socialpedagoger. Satsningen har avlastat
lärarna med mycket av det sociala kringarbetet och kan därmed med större kraft
ägna sig åt kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat sin bemanning på raster
och icke lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger och speciallärare
har gjorts.
Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas
kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- och
utbildning har deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SKL:s
projekt Skolanalys och Skola på vetenskaplig grund i samarbete med
Chalmers/Me Analytics i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten
inom och mellan skolor, samt stödja förskolechef/rektor i sitt pedagogiska
ledarskap. Samtliga projekt är fortsatt pågående. Uppdraget kommer att avslutas
under året.

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att genom en
projektsatsning utvidga det
samarbetsprojekt som pågått på
förskolorna på norr kring
arbetsmiljö, föräldrasamverkan,
hemkultur och hederskultur,
läsning och språkstimulerande
arbetssätt till all personal på
dessa förskolor.

I samråd med KS ordförande kommer uppdraget att avslutas.

Barn- och utbildningsnämnden
har utifrån flerårsplan 2019-2021
fått i uppdrag att fortsätta
prioritera minskade barngrupper
i förskolan

Verksamheten har under flera år arbetat med att minska storleken på
barngrupperna med hjälp av kommunens satsningar. Minst grupper hade
verksamheten 2016/2017 då nästan alla enheter erhöll statsbidrag. Sedan dess
har storleken ökat något, men kommunen ligger fortfarande bra i förhållande till
riket. Ny ansökan är inlämnad för nästa läsår.

Barn- och utbildningsnämnden
har utifrån flerårsplan 2019-2021
fått i uppdrag att satsa på fler
kommunala dagbarnvårdare

Pedagogisk verksamhet har minskat över tid, bland annat pga. svårighet att
rekrytera vid exempelvis pensionsavgångar. Rekrytering pågår inom två områden
och utöver detta planeras en offensiv i stadskärnan.

Barn- och utbildningsnämnden
har utifrån flerårsplan 2019-2021
fått i uppdrag att utreda villkoren
för enskild pedagogisk omsorg

Barn- och utbildning har påbörjat en utredning men inte synliggjort sitt arbete med
uppdraget.

Barn- och utbildningsnämnden
har utifrån flerårsplan 2019-2021
fått i uppdrag att Upprätta ett
lärcentrum inom
vuxenutbildningen i samverkan
med närliggande kommuner
med fokus på strategisk
kompetensförsörjning.
Lärcentret ska erbjuda utbildning
frångrundläggande

Vuxenutbildningen har ett lärcentrum som finns till för vuxenutbildningens elever
och andra vuxna studerande. Det finns lärar- och speciallärarresurser på plats,
datorer, och olika platser och rum att sitta i. Biblioteket ligger i direkt anslutning till
lärcentrat. Statsbidrag för att utveckla lärcentrat söktes vår 2018. Statsbidraget är
sökt även vår 2019. Båda ansökningarna gjordes i samarbete med Färgelanda
och Orust kommun. Alla yrkesutbildningar sker i samverkans med arbetslivet.
Samtliga yrkesutbildningar genomförs i samverkan med arbetslivet. Samverkan
sker även med samverkanskommuner inom regionalt yrkesvux och inom
vuxenutbildningsnätverket Fyrbodal. Utbildningar planeras, utöver i samverkan
med arbetslivet, även baserat på statistik om bristyrken. I januari startade
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Politiska uppdrag

Kommentar

utbildningsnivå till kvalificerad
eftergymnasialnivå i nära
samarbete
medarbetsmarknaden och
näringslivet, och matchning ska
ske med företagens och
kommunenskompetensförsörjnin
g

utbildning servicepersonal hotell och restaurang. Den planerades helt och hållet
tillsammans med näringslivet och 11 företag medverkande i utformningen och tar i
skrivande stund emot APL-elever. Ytterligare 2 företag anslöt till samverkan efter
att de hört talas om utbildningen.
Vuxenutbildningen arrangerar regelbundet informations/rekryteringsträffar där
arbetslivsrepresentanter kommer till vuxenutbildningen och informerar, så som
IKEA, Socialtjänsten, förskolan, med fler. I maj genomförs VuxExpo där alla
yrkesutbildningar visas upp för elever och allmänheten, för att motivera till studier.

2.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial

Samhällsbyggnadsnämnden
Arbete pågår med upphandling av nytt livsmedelsavtal där särskilt fokus kommer att vara på
ekologiska livsmedel. Vid direktupphandlingar ställs allt mer krav på miljövänliga alternativ och
lösningar.
2.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola

Barn- och utbildningsnämnden
Satsningarna på yrkesintroduktion, miljöpraktik och gymnasiepraktik för nyanlända har fortsatt
liksom ett aktivt arbete för att IM-elever ska ges möjlighet att komma ut på praktik och i vissa fall
få fortsätta med arbete.
Språkstöd har satts in i matematik och flera av yrkesutbildningarna inom vuxenutbildning. Genom
att sätta in språkstöd i utbildningar kan nyanlända snabbare börja på en gymnasial utbildning istället
för att först studera svenska till en viss nivå och därefter börja på gymnasial nivå. Genom att läsa
språk och yrkesutbildning parallellt utvecklas även yrkesspråket. Det finns yrkesutbildningar på
olika nivåer och med olika längd, och elever kan välja att först läsa en orienteringskurs, därefter en
yrkeskurs och därefter en hel yrkesutbildning, samtliga med språkstöd för att ge eleven bästa
förutsättningar.
Kommunstyrelsen
Ansvaret för integrationsfrågorna i kommunen samt för kommunens etableringsinsatser till vissa
nyanlända invandrare samordnas genom en förvaltningsövergripande grupp som kallas SIV
(samverkan, integration, verksamhet). En undergrupp till SIV är etableringsgruppen som utifrån
lagar och förordningar följer upp kommunens samlade etableringsuppdrag.
Mötesplatserna Dalaberg och Tureborg jobbar mot tre områden; arbete, vägledning och aktiviteter.
Ett arbetslag bemannat med deltagare från arbetsförmedlingen är ansvarig för driften. Flera
aktiviteter med samverkande aktörer genomförs och bokas in löpande. Kommunens
samhällsvägledare är nu på flera mötesplatser i kommunen, som tex. stadsbiblioteket och Ryttaren.
Jobbcafé bedrivs eftermiddagar på mötesplats Dalaberg och Tureborg för alla i arbetsför ålder. I
samverkan med Uddevallahem har det startats upp nya funktioner i kommunens
utanförskapsområden i form av Bovärdar/Miljövärdar.
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Med syfte att förbättra integrationen och bryta segregationen samordnas integrationsnätverket
”Tillsammans för inkludering” som består av ett stort antal aktörer från det civila samhället
tillsammans med professioner inom kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden arbetar brett för att bidra till att minska trösklar till arbetsmarknaden. De
praktikplatser och den arbetsträning som erbjuds i verksamheten är kopplade till
arbetsmarknadsavdelningen bland andra. Kultur och fritidsnämnden arbetar också främjande för att
få trygga barn och ungdomar med ökad självkänsla och bredare kontaktnät. Genom kulturskolans
verksamhet på "bryggan" (skolans mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar), stöd till
unga arrangörer, föreningsaktivitet och introduktion till biblioteksverksamheten.
Socialnämnden
Socialtjänsten är en samverkanspart i Jobbcentrum, vars målgrupper är ungdomar, nyanlända,
långtidsarbetslösa och personer med försörjningsstöd. Jobbcentrum drivs i samverkan mellan
arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildning och arbetsförmedlingen. Socialtjänsten har under
perioden haft uppdraget att utreda sammanslagning av individ- och familjeomsorgens
försörjningsstöd med arbetsmarknadsavdelningen för att se hur samverkansarenan Jobbcentrum kan
utvecklas ytterligare och bidra till ännu tätare samordning och effektivare handläggning med fokus
på att få människor i sysselsättning.
2.11.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Politiska uppdrag

Kommentar

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

Uppdraget kommer att slutredovisas till delår augusti.

2.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden arbetar med detta område, i enlighet med reglementet. Dock behöver
kommunen ta ett större helhetsgrepp om frågan då flera förvaltningar har ansvar för olika delar.
Kultur och fritidsnämnden ser över möjligheten att åstadkomma ett "Ungdomens hus" i en
kommunal kulturfastighet, i enlighet med sitt fullmäktigeuppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetet med renovering av Gula Villan fortlöper. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för
genomförandet av renoveringen. Elever från byggprogrammet på Uddevalla gymnasieskola
renoverar Gula Villan som en del i sin utbildning. Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer detta
arbete.
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Kommunfullmäktige flerårsplan

Politiska uppdrag

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att fortsätta
renoveringen av Gula Villan
tillsammans med andra
förvaltningar

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 fått 0,3 mkr i utökat kommunbidrag
för ökade kapitalkostnader för Gula Villan. Arbetet med renoveringen pågår. I
samband med uppsiktsmötet under våren kommer nämnden att föreslå att
uppdraget avslutas på Samhällsbyggnadsnämnden utifrån att ansvaret för
genomförande ligger hos Barn- och utbildningsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått
i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera
förslag för
tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler för
kulturskolan inom ramen för ett
”Ungdomens kulturhus”

Uppdraget är till viss del påbörjat. Beslut om renovering av Kulturskolans
huvudbyggnad har fattats men på grund av brist på projektledare har arbetet
avstannat. Arkitekt har dock påbörjat sitt arbete med att rita förslag på bättre
lösningar i huset. Renovering är av största vikt för att kunna fortsätta arbeta med
uppdraget då underhållet är mycket eftersatt. I befintliga lokaler harr ett samarbete
mellan fritidsgårdspersonal och Kulturskolan påbörjats. Lokalerna används också
till viss del av Sinclair samt föreningslivet som har repetitioner och ibland konserter
där.
Rapport angående "Ungdomens hus" är påbörjad, material håller på att samlas in.
Den ska visa vad unga vill på sin fritid och var de vill vara på sin fritid samt vad
som faktiskt är fritid för dem. Rapporten inkluderar också aspekter om hur
fritidsledarna jobbar med ungdomarnas vilja/idéer/lärande.

2.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg
och Lyckorna som speciella landmärken

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden har medverkat i framtagningen av en vårdplan för Gustavsbergsparken.
Kultur och fritid är i slutfasen av etableringen av en aktivitetspark i nära anslutning till Gustavsberg.
I övrigt tillhandahåller kultur och fritid aktiviteter och verksamhetsytor på området under såväl
sommarsäsong som vintertid genom kommunala badplatser, Landbadet, bollplaner och skidspår.
Kultur och fritids nya satsning med mobila fritidsledare ska möta ungdomar på deras naturliga
mötesplatser. På sommarhalvåret kan det tex betyda Landbadet, Skeppsviken Oljeberget mm.
2.13.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Politiska uppdrag

Kommentar

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

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

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2016-2018,
2017-2019 och 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2016- 2018
utveckla området
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/
Skeppsviken med utökat
friluftsliv och mötesplats Bodele.

Kultur och fritidsnämnden har fått driftspengar, men inga investeringsmedel för att
investera på platsen.
I och med det ekonomiska läget, avvaktar kultur och fritid den
kommunövergripande budgetprocessen för att därefter, genom
internbudgetarbetet göra en bedömning om kultur och fritidsnämndens
ambitionsnivå avseende uppdraget.

2.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta
möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunens bokbuss kör regelbundet turer till förskolor, skolor och allmänhet. Planering för var
nya hållplatser ska etableras sker fortlöpande och inom kort kommer Rotviksbro äldreboende och
Hogstorps förskola att få besök av bokbussen (på eftermiddagarna) för att föräldrar och barn ska
kunna låna och läsa tillsammans på bokbussen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bidrar framförallt till den övergripande strategin genom
detaljplaneprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder underlag som Kommunstyrelsen
tar ställning till vad gäller planbesked. Planbesked för frimärksplaner som ges av Kommunstyrelsen
och förhandsbesked som nämnden själva har rådighet över riskerar att motverka strategins riktning
då det inte främjar ett helhetsperspektiv på planeringen. Under perioden har nämnden i underlaget
som arbetats fram till budgetdialogen föreslagit, som en besparing, att sluta upprätta frimärksplaner
vilket dels innebär en ekonomisk besparing men också möjlighet till effektivare helhetsgrepp kring
planeringen utifrån strategins intention.
Socialnämnden
Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. Förvaltningen
arbetar dock med strukturomvandling för att skapa mer differentierat utbud av olika boendeformer
för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade utvecklingsarbetet är den av socialnämnden
antagna "boendeplan och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket förenklat är att koppla
olika boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper kan ingå
i denna planering.
2.14.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Politiska uppdrag

Kommentar

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

Kommunstyrelsen har inte synliggjort ev. arbete med uppdraget.
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2.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende
och turism

Kommunstyrelsen
Presentation av kommunens samordnade arbete med de regionala vandringslederna Kuststigen och
Bohusledenlederna har skett mellan kommunens berörda förvaltningar och andra parter.
Uppstartsmöten har skett med arrangörerna för SWIX Uddevalla MTB och Junicupen 2019 med
syfte att effektivisera planeringsprocessen.
En utredning om möjlig utveckling av Bassholmen pågår.
Kultur- och fritidsnämnden
För närvarande pågår ett arbete med att sammanställa och dokumentera kommunens förutsättningar
och styrning av friluftslivsarbetet. Flera förvaltningar arbetar inom detta fält och samverkan kring
arbetet bör tydliggöras för att kommunens friluftsliv ska nå sin fulla potential. Löpande arbete sker i
översiktsplaneringen utifrån perspektivet att säkerställa områden för friluftsliv och rekreation.
Kultur och fritid förlägger sommarklubbsverksamhet i närhet till vatten och naturupplevelser.
Emaus Lantgård uppmuntrar till ett nära samspel med djur och natur. Lovstöd beviljas föreningar
och organisationer som verkar nära vår a hav och naturmiljöer.
2.15.1

Kommunfullmäktige flerårsplan

Politiska uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att möjliggöra laxtrappa
i Bäveån till ovanliggande
vattensystem

Inom ramen av kommunens leaderprojekt - Fisken i fokus, har laxtrappans
funktion setts över och en inventering av lämpliga förädlings- och
förbättringsarbeten pågår. Trappans kommande funktion är att koppla ihop
förbättrade vandringsvägar, med att kunna inventera fiskantal och visualisera
fisken via kamera och publika monitorer, även digitala möjligheter utreds.
På detta sätt förstärks Bäveåns attraktion, kunskapen och ökade aktiviteter
kopplat till fiske i centrum.

2.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen

Kommunstyrelsen
Under första delåret har nätverket Ett enat Bohuslän haft ett särskilt fokus på att säkerställa
handlingsplanen för kommande års gemensamma arbete i Bohuslän. Uddevalla kommun ansvarar
för kollektivtrafik/Bohusbanan och tillsammans med Orust även fokusområdet tillståndsgivning.
Arbete pågår med Convention Bureau gällande Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares
årsmöte som kommer till Uddevalla 2020. Information kring Industrimässan EuroExpo i
Fridhemshallen 22–23 maj 2019 har genomförts.
Via den nya digitala sponsringsansökan har det under perioden inkommit 18 sponsringsansökningar
och fortsatt arbete sker med att förbättra rutinerna internt.
Kultur- och fritidsnämnden
Under perioden har konstverket Utterfamiljen fått plats på Kungsgatan, som en del av den
konstnärliga gestaltningen inom projekt Ombyggnation Kungsgatan.
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Kultur och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med kultur- och upplevelsebaserad
centrumutveckling, genom bland annat Parksommar, Gömda glömda gårdar, festivaler och
föreningsbaserade arrangemang samt de två regionala kulturinstitutionerna Bohusläns museum och
Regionteater väst.
2.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden arbetar med att bevara och säkra tillgängligheten till kuststigen som
löper i kustmiljön.
2.18 Mått i kommunfullmäktiges styrkort
Mått

Kommentar

Gott bemötande vid kontakt med
kommun, ska öka

Kommunens värdegrund, som beskriver hur vi ska bete oss i mötet med bland
annat kunder/brukare, är en viktig utgångspunkt i förvaltningens kvalitetsarbete.
Värdegrunden ska prägla medarbetarnas förhållningssätt. Verksamheterna har att
bryta ner vad värdegrunden konkret betyder och beskriva vad som görs för att nå
värdegrunden.
Den första kontakten med kommunen sker vanligen via Kontaktcenter (KC)
öppnade 1 juni 2017 i Rådhuset. Kontaktcenter erbjuder service till kommunens
invånare måndag till fredag 08:00-16:30. Telefon är den vanligaste
kontaktkanalen, följt av e-mail o besök. Facebook och kommunens hemsida,
uddevalla.se är också viktiga kommunikationskanaler. Sedan ett halvår finns det
även en chatt-funktion på uddevalla.se. Med hjälp av Telecoahning utbildas
personalen på KC under året i syfte att utveckla kunddialogen och bemötandet.
Kommunen arbetar även med brukarundersökningar där upplevelsen av
bemötandet ingår och synpunktshantering. När det gäller brukarundersökningar så
visar bygglovsområdet att det upplevda bemötandet i stort sett är oförändrat
jämfört med föregående år. Inom området miljö och hälsa har resultatet förbättrats
medan gator och vägar har försämrats något sedan mätningen 2017.
Synpunktshanteringen är en del av det systematiska förbättringsarbetet och syftar
till att förbättra kvaliteten i verksamheten. Synpunkthanteringen innebär att när en
synpunkt uppmärksammas ska den utredas och åtgärder vidtas för att förhindra att
liknande händelser upprepas. Synpunkter kan definieras som en fråga, klagomål,
beröm eller upplysning.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

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

Kontaktcenter (KC) har under första delåret 2019 hanterat 14 029 ärenden med en
lösningsgrad på 88%. Flest ärenden hade koppling till
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Stort fokus på
frågor som rörde snöskottning och sandning. Utifrån 2018 års resultat (inom
områdena bygglov, miljö och hälsa samt gator och vägar) uppger ca 58 % att de
får direkt svar på en enkel fråga, resultatet innebär en liten försämring från 2017
års resultat på 61 %.
För att öka servicenivån ytterligare kommer funktionerna telefonist och
kommunvägledare samlas i samma organisation på KC. Förändringen ska vara
genomförd tidig höst.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.
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Mått

Kommentar

Andel som får svar på e-post
inom en dag, ska öka

Kultur och fritidsnämnden har under perioden påbörjat en översyn i syfte att
upprätta rutiner för synpunktshantering, där bland annat
e-postkorrespondens ingår.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ansvarar för (bygglov, miljö och hälsa
samt gator och vägar) som ingår i undersökningen fick 100 % svar på en enkel
fråga via epost inom 1-2 dygn, varav ca 90 % av svaren erhållits inom 1-2h.
Samtliga frågor kring gator och vägar har besvarats inom 1h och ca 92 % av
svaren inom bygglov samt miljö och hälsa har besvarats inom 2h. 50-60 % av
svaren omfattar även något form av merinformation, så som exempelvis
hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte
direkt efterfrågas. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla
samarbetet med kontaktcenter och förtagslotsarna för att bibehålla de goda
resultaten.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Företagsklimat, ska bli bättre

Löpande Insikt (SKL:s mätning av företagsklimat) visar att Uddevalla ligger på
plats 91 av 171 deltagande kommuner. Bara myndighetsområde med minst 12
svar ingår i rankingen. Förra året hade Uddevalla plats 94. Indexmässigt har
kommunen ökat från 71 till 73 och följer nationellt medelvärde.
Förklaringen till ökning från 71 till 73 NKI är främst det ständiga och uthålliga
förbättringsarbetet. Det är alltså många små förbättringar som ligger bakom. Till
exempel kan den digitalisering som Bygglovsavdelningen genomfört vara en faktor
som gjort att företagen höjt NIK för Bygglov från 63 till 73. En annan förbättring av
Bygglovsärenden är att det numera är dedikerade handläggare för
företagsärenden. Motivering för detta är att dessa ärenden nästan alltid är
betydligt mer komplexa.
Brandtillsyn och Miljötillsyn är två andra områden som förbättrat sitt NKI medan
Markupplåtelse, Livsmedelstillsyn och Serveringstillstånd har minskat något.
Verksamheten kring serveringstillstånd har en hög medvetenhet om företagandets
villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt med kunder i alla
ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten regelbundet
kommunicerar via nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år tillbaka har
verksamheten e-tjänster.
Företagarnas regionala och lokala företrädare har bjudits in för dialog om lämpliga
förbättringsinitiativ.
För närvarande pågår intensifierat förädlingsarbete inom Markupplåtelse och
Miljötillsyn. Bland annat det gjorts en benchmark med Trollhättan som visade att
kommunerna gör på ungefär samma sätt. En initial analys visar att den största
skillnaden finns i sättet kommunen kommunicerar på. Trollhättan kommunicerar
utifrån ett kundperspektiv medan Uddevalla gör det från ett myndighetsperspektiv.
Innehållsmässigt kommuniceras samma sak.
Näringslivsutvecklarna har även deltagit som observatörer i flera tillsynsärenden
vilket ökat förståelsen för myndighetsutövandet markant.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv, ranking

Det pågår planeringsaktiviteter kopplade till utbildning av företagslotsar och även
initial planering av seminariet tillsammans med Svenskt näringsliv för att förädla
dialogformen med intresseorganisationens lokala medlemmar. I parallella
undersökningar om företagsklimatet, exempelvis SKL insikt, ökar tilltron och index
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Kommentar
stadigt varje år. Attitydundersökningen från Svenskt näringsliv spänner över
områden där kommunen som aktör inte alltid, eller sällan, kan påverka
uppfattningar. Formerna för ökad kunskap och dialog blir därmed mycket viktig.
Ny kanal i Teams har upprättats för att snabbare och bättre kunna svara kund.
Företagslotsarna har tillsammans med andra tjänstepersoner från
samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit på Svenskt Näringslivs inspirationsdag
"Ett bättre företagsklimat i hela Sverige", där de fick ta del av goda exempel från
andra kommuner.
En omvärldsanalys i form av webbmöte med Rättviksmodellen, en lokal
framgångsmodell för förbättrad attityd, är inplanerad.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Nyregistrerade företag i
kommunen, ska öka

Antal nyregistrerade företag i Uddevalla, under första tertialet 2019, är 149 st. Av
dessa är 43 företag nyinflyttade.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Antal företag i kommunen, ska
öka

Under det första delåret antalet nyregistrerade företag 149 st. och 6 företag har
avslutat, avregistrerat sig eller gått i konkurs.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Antal resor med kollektivtrafiken
i Uddevalla tätort, ska öka

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att antal resor med
kollektivtrafiken ska öka
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Nettokostnadsandelen inklusive
finansnetto högst 99 % av
skatter och bidrag

Nettokostnadsandelen beräknas uppgå till 97,9% mätt som ett genomsnitt under 4
år. Målet nås trots årets underskott tack vare goda resultat tillbaka i tiden. För
enbart 2019 är prognosvärdet 100,1% vilket innebär att årets resultat blir negativt.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Soliditeten ska förbättras

Soliditeten beräknas uppgå till 12% mätt som ett genomsnitt under 4 år. Målet nås
inte då graden av egenfinansiering av investeringar inte räcker till för att öka
soliditeten. För enbart 2019 är prognosvärdet 11,8%.
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Egenfinansiering av
investeringar minst 30 %

Egenfinansieringen beräknas uppgå till 85% mätt som ett genomsnitt under 4 år.
Målet nås trots årets underskott i resultatet tack vare hög grad av egenfinansiering
tillbaka i tiden. För 2019 är prognosvärdet betydligt lägre och landar på 20%.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Brukarbedömning i särskilt
boende äldreomsorg,
helhetssyn, ska öka

Brukarnas helhetsbedömning, enligt den senaste brukarundersökningen i
november/december, visar ett bra resultat och är i snitt med medelvärden även om
trenden (jämförelsen med tidigare år) är negativ. Målsättningen är att öka
brukarnöjdheten hos de äldre genom att bland annat införa fler brukarråd på
boendena.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.
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Mått

Kommentar

Brukarbedömning i hemtjänst
äldreomsorg, helhetssyn, ska
öka

Brukarnas helhetsbedömning, enligt den senaste brukarundersökningen i
november/december, visar ett bra resultat och är i snitt med medelvärden även om
trenden (jämförelsen med tidigare år) är negativ. Målsättningen är att
brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare år.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Öka andelen förnybar och
återvunnen energi i kommunala
byggnader

Ny upphandling för el är klar och från och med årsskiftet är all el fortsatt är
certifierat som "bra miljöval", en certifiering som innebär att all el som kommunen
köper in till verksamheten är 100% förnybar. Totalt har kommunens byggnader
977 m2 solceller, 378 m2 solceller på Stadshuset fungerar inte och räkna därför
inte med i totalen utan ingångsvärdet 2019 är 599m2 solceller. Insatser för att öka
andelen solceller på kommunala byggnader sker främst vid större om-och
nybyggnationer. Större om och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att
installeras är Källdalskolan och Ramnerödsskolan.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Minska fossilbränsleanvändning
i kommunala fordon

För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar
Samhällsbyggnadsförvaltningen med att succesivt byta ut fordon i fordonsgruppen
till fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. Det finns stora utmaningar i att
minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon under året ytterligare bland
annat när det gäller möjligheten till att ladda elbilar då det saknas infrastruktur för
detta i kommunen. Det är också väldigt lång väntetid på att få elbilar. Gasfordonen
går inte att beställa längre och det är oklart när eller om produktionen av dessa
fordon kommer igång igen.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Antalet medlemmar i
föreningarna, ska öka

Statistiken redovisas med ett års eftersläpning på vilket innebär att 2018 års siffor
är från 2017. En samlad bild över föregående års medlemsantal kommer i oktober
månad och redovisas i samband med årsredovisningen.
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Antalet aktiviteter i föreningarna,
ska öka

Siffrorna gäller för 2018 års aktiviteter, på totalen.
Ett aktivitetstillfälle inbegriper antalet individer som vid det tillfället deltog i
sammankomsten.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram , ska öka

Matematik och svenska A, ämnen som är viktiga att höja för ökad behörighet till
gymnasiet, har på totalen stora avvikelser med en negativ utveckling. Nämndens
bedömning är att den gemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbetet,
som nu är i implementeringsfasen, inom två år kommer att ge effekt på elevernas
kunskapsresultat.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.

Gymnasieelever med examen
inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%)

Genom det systematiska kvalitetsarbetet har avvikelser identifierats avseende
Estetiska programmet. Enligt gymnasieskolans uppföljning pågår kartläggning och
analys på enhetsnivå för att rätt insatser ska kunna sättas in. Nämndens
bedömning är att den gemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbetet,
som nu är i implementeringsfasen, inom två år kommer att ge effekt på elevernas
kunskapsresultat.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.
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Mått

Kommentar

Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, ska
öka

Utvecklingen går åt rätt håll och andelen ekologiska livsmedel har ökat under
första tertialen från 25% till 29,5%.
Andelen ekologisk mat inom måltidsservice verksamhet är något högre än för
kommunen som helhet (31 % i jämförelse med 29,5 % för kommunen) första
tertialet. Verksamheten har under perioden ökat andelen ekologisk mat och
samtidigt minskat livsmedelskostnaderna. Måltidsservice arbetar med
menyplanering vilken i huvudsak utgår ifrån de ekologiska produkterna. Det har
bestämts att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska, exempelvis
vindruvor, vindruvor, paprika, bananer, mjölk och kaffe. Denna lista utökas
löpande när nya ekologiska produkter finns tillgängliga. Arbete pågår med
upphandling av nytt livsmedelsavtal där fokus är fler ekologiska och klimatsmarta
produkter.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (%)

Under förstadelåret 2019, så har 170 personer avslutat sin arbetsmarknadsinsats i
Uddevalla kommun, som hanteras genom arbetsmarknadsavdelningen. Av dessa
gick 50 personer vidare till arbete/studier (29,4 %). 22 av 86 kvinnor (25,6 %) och
28 av 84 män (33,3 %).
Prognosen är att vi kommer att nå ett något lägre resultat år 2019 än 2018 (32,69
%). Det beror bl.a på att utbudet av anställningsformer med subventioner har
minskat stort (bl.a Extratjänster). Det är dubbelt så många som går vidare till
arbete/studier efter en anställning (beredskapsavtal), än om man enbart haft en
arbetsträningsplats (praktik). Det beror också på att det är många till antalet som
kommer att avslutas efter insats år 2019. Trots att fler till antalet går vidare till
arbete/studier, så skall dessa sättas i förhållande till den högre mängd avslutade
och kommer därför enligt prognos att bli ett lägre procentuellt resultat.
Till detta skall flaggas för att de nyinskrivna deltagarna som anvisas från
arbetsförmedlingen, kommer att minska stort under året 2019. Den 17 maj 2019,
meddelade chef från arbetsförmedlingen att de nu kommer att stoppa anvisningar
av deltagare till kommunen via arbetsmarknadsavdelningen. Detta beror inte på att
antalet arbetslösa sjunker, utan på att resurserna till myndigheten kraftigt dragits
ner. De har redan förlorat 1/3 av deras personal och detta tillsammans med låg
sommarbemanning, budgetläge och att en ny organisation träder i kraft den 1 juli
2019, gör att deras ledningsgrupp nu beslutat att fr.o.m. v. 21 (20 maj), inte anvisa
några nya ärenden till arbetsmarknadsavdelningen eller andra leverantörer. De
kommer att fortsätta arbeta med pågående ärenden och de kommer att medverka
i samverkansforumet Jobbcentrum utifrån nuvarande förutsättningar.
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås.

Minskad tid för
genomförande/översyn av nya
och äldre detaljplaner

Diskussion förs kring formulering, definition och omfattning av måttet. Ett
detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det svårt att minska tiden för
genomförande utan att riskera en sämre produkt som inte uppfyller intentionerna i
lagstiftningen. Diskussion förs med nämndens presidium kring att föreslå en
omformulering av måttet med utgångspunkt i att mäta hur stor
planreserv/planberedskap som finns, det vill säga antalet planlagda byggbara
tomter.

Antalet markanvisningar, ska
öka

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till måttet genom att förbereda
och ta fram underlag till markanvisningar och därefter föreslå
kommunstyrelsen att markanvisa.
Kommunstyrelsen har inte fått något underlag eller förslag från
samhällsbyggnadsnämnden att markanvisa
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Mått

Kommentar

Antalet torskfiskar i Byfjorden,
ska öka

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att antalet torskfiskar i
Byfjorden ska öka.

2.19 Uppföljning av kommunens sjukfrånvaro
Mått
Minskad
sjukfrånvaro

Resultat
kvinna T3
2018

Resultat
kvinna T1
2019

Resultat man
T3 2018

Resultat man
T1 2019

Resultat
totalt T3 2018

Resultat
totalt T1 2019

8,3

8,29

5,2

5,21

7,6

7,54

Kommentar
Sjukfrånvaro mäts rullande 12 månader. För T1 2019 minskar sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare
till 7,54 %. Vilket är ett svag men positiv utveckling från T3 2018 då sjukfrånvaron var 7,60%. Av den totala
sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 3,87%. Fortsatt jämförelse med T3 2018 har kvinnornas totala
sjukfrånvaro har minskat till 8,29 % (2018 8,30%) och motsvarande för männen är det en ökning till 5,21% (2018
5,20%).
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritid ligger fortsatt under kommunen på all sjukfrånvarostatistik.
Generellt har sjukskrivning för män kraftigt ökat för medarbetare vid kommunledningskontoret och en svag ökning har
också skett för män som arbetar vid barn- och utbildningsnämnden. Sjukfrånvaron bland män har minskat på andra
förvaltningar. Bland kvinnliga medarbetare på kommunledningskontoret, socialtjänsten och kultur och fritid ökar
sjukfrånvaron medan sjukfrånvaron bland kvinnor på barn- och utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen minskar.
Barn- och utbildningsnämnden listar tydliga arbetsbeskrivningar, tidig tjänsteplanering för lärare samt välfungerande
schema som framgångsfaktorer. Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med dialogutbildningar där majoriteten
av verksamheterna genomfört alla sex teman. Hälsoprojekten fortsätter på förvaltningen med möjligheten till
gemensam gruppträning en gång i veckan. Socialtjänsten arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Inventeringsmöten genomförs som rutin ca två gånger per år. Alla chefer använder ADATO som ett verktyg för
dokumentation i rehabiliteringsarbete.
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.
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17 ▲
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Verksamhetsmässiga mått*

1▼

2▲

Finansiella mål*
* Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar,
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Tre av de
verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2019-04-30. Måtten anges på sidan 12.
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Förstärkningsarbete av Badhuskajen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Viktiga händelser under perioden

Invånarantal delårsrapport april

Under tertialet har det strategiska arbetet för bättre
infrastruktur fortsatt med bland annat riksdagshearing om
tågtrafik och samverkansmöte med berörda kommuner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har färdigställt centrumprojektets etapp 1 och 2. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med det placerat konstverket Utterfamiljen på Kungsgatan. I samband med valborgsfirandet
den 30 april invigdes den nya Hasselbackstrappan.
Socialförvaltningen har automatiserat flera processer,
vilket skapar möjlighet för brukare med behov av ekonomiskt bistånd att ansöka digitalt och ta del av beslutet.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår implementering av gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete. Starkt ökande volymer medför ett omfattande
arbete med lokal- och kompetensförsörjning.
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enbart nettoexporten utan även en svag inhemsk efterfrågetillväxt, i form av sjunkande bostadsinvesteringar samt
en svag utveckling för övriga investeringer inom näringslivet som står för dämpningen.

Omvärldsanalys
Sverige går mot svagare konjunktur
Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av.
BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent
både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa
perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför
ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer
under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på
arbetsmarknaden.
Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker
jämsides med lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget tydliga. Huvudförklaringen till
den låga svenska BNP-tillväxten de närmaste åren är inte

Inflationen nära Riksbankens mål
KPIF-inflationen är nära 2 procent, men Riksbanken skjuter fram höjningar av styrräntan till slutet av 2019 eller
början av 2020.
Minskad arbetslöshet
I Uddevalla var totala arbetslösheten i april 7,8 % (kvinnor
7,6 % och män 8,1 %). Detta är en minskning från 8,2 % i
april 2018. Den totala arbetslösheten i riket i april var 6,8 %
(kvinnor 6,7 % och män 6,9 %). Detta är en minskning från
7,0 % i april 2018.
Ungdomsarbetslösheten i Uddevalla har minskat från
9,6 % i april 2018 till 6,9 % i april 2019 (kvinnor 5,6 % och
män 7,0 %). Ungdomsarbetslösheten har dessutom minskat
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Uttrar har tagit plats utanför Gallionen.
Här med konstnären Eva Fornåå.

delårsresultat på -35 mkr är då 24 mkr bättre än motsvarande resultat för 2018 men 12 mkr sämre än genomsnittet
för perioden 2015 – 2019.
Resultatet på -35 mkr kan jämföras med ett budgeterat
periodresultat på -63 mkr. Att resultatet är 28 mkr bättre
jämfört med budget beror i huvudsak på centralt ofördelade medel för kommande avskrivningskostnader och för
ej igångsatta investeringar samt för kommande badhusdrift.
Resultatavvikelsen för dessa centralt ofördelade medel är 34
mkr. Nämndernas samlade resultat mot budget avviker med
-9 mkr. I övrigt ger finansnettot en budgetavvikelse med 7
mkr och skatter och generella bidrag -4 mkr.
Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 2,6 % jämfört med föregående
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämning
jämfört med föregående år är 4,4 %.

i en högre takt i Uddevalla än i riket, som minskade från
8,7 % april 2018 till 7,8 % april 2019 (kvinnor 6,3 % och
män 9,2%).
Antalet invånare ökar
I slutet av april hade Uddevalla drygt 56 450 invånare
(49,9 % kvinnor och 50,1 % män) vilket innebär en befolkningsökning om ca 190 personer under årets första fyra
månader. Huvuddelen av befolkningsökningen beror på ett
positivt flyttnetto.
(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)

Ekonomiskt resultat för perioden
Kommunen

Låneskuld
Medellåneskulden t o m april var 3 150 mkr (2 950). Medellåneskulden är i nivå med budget. Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 150 mkr.
Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår till 1,58 % (1,64). Budgeterad räntesats för helåret är
2,00 %.

Resultat
Periodens resultat uppgår till -35 mkr (2018-04-30: -55).
Inga jämförelsestörande poster ingår i årets delårsresultat.
Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant att
jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets

Resultat delårsrapport april
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Investeringar
Investeringarna är begränsade i förhållande till budget
och uppgår till 168 mkr mot en budgeterad nivå efter fyra
månader på 265 mkr (= 1/3 av årsbudgeten). Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl. a på maskiner och
inventarier 6 mkr, centrumutveckling 6 mkr, grundskolor 64
mkr, förskolor 25 mkr, aktivitetspark 5 mkr samt utbyte av
komponenter på fastigheter 13 mkr.

Investeringar delårsrapport april
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Resultat
Resultatet uppgår till 11 mkr och består av kommunens
resultat på -35 mkr, UUAB-koncernen 36 mkr, Uddevallahem 10 mkr, Uddevalla Vatten AB 0 mkr, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 0 mkr, Ljungskilehem 1
mkr samt HSBs stiftelse Jakobsberg 0 mkr. Av bolagen
inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB
det största enskilda resultatet på 36 mkr.
Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 3,7 % jämfört med föregående år.
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Investeringarna uppgår till 277 mkr att jämföra med en
budgeterad nivå efter 4 månader på 407 mkr. Koncernföretagens investeringar uppgår till 109 mkr där merparten
av investeringar återfinns hos Uddevalla Vatten AB, Stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

KONCERNEN
Verksamhetens intäkter

2019-04-30

2018-04-30

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2018

703

683

2 005

2 090

2 080

-1 728

-1 670

-4 961

-5 073

-4 899

-110

-107

-359

-346

-333

-

4

-

1

10

-1 135

-1 090

-3 315

-3 328

-3 142

Skatteintäkter

888

856

2 658

2 665

2 562

Generella statsbidrag och utjämning

269

252

827

809

763

22

18

170

146

183

7

1

9

13

11

-18

-16

-74

-71

-50

11

3

105

88

144

0

0

-12

-1

-16

11

3

93

87

128

2019-04-30

2018-04-30

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2018

304

302

836

900

923

-1 467

-1 434

-4 192

-4 266

-4 122

-39

-39

-136

-125

-121

-

4

-

1

15

-1 202

-1 167

-3 492

-3 490

-3 305
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888
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Verksamhetens resultat
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-17
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Resultat efter finansiella poster
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40
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Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Redovisat resultat
Belopp i mkr

KOMMUNEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Redovisat resultat

resultat- och balansräkning bedöms inte vara väsentlig.
Vidare tillämpas komponentredovisning på samtliga större
anläggningstillgångar men införs successivt på gator och
vägar på grund av svårigheter att göra indelningen på redan
befintliga tillgångar.
I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut.

Redovisningsprinciper

Fr o m 2019 gäller ny lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning (Lag 2018:597). I samband med den
nya lagen uppdateras samtliga rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Ny lagstiftning
innebär skärpta krav på redovisningen och näst intill ingen
möjlighet till avsteg. Uddevalla kommun kommer att anpassa sig till de nya redovisningskraven senast i samband
med årsredovisningen 2019.
Delårsrapporten har inte upprättats utifrån ny lagstiftning och rekommendationer, utan följer fortfarande den
tidigare kommunala redovisningslagen med tillhörande
äldre rekommendationer med några undantag. Bland annat
redovisas kommunens samtliga finansiella leasingavtal för
fordon som operationella leasingavtal även om ett antal
avtal överstiger gränsen på 3 år. Beloppets påverkan på

Koncernen
Anpassning till kommunens redovisningsprinciper i
koncernredovisningen har inte skett fullt ut. Olikheter i
koncernredovisningen som ej justerats för är pensionsredovisning, redovisning av finansiell leasing och till vissa
delar även komponentavskrivning. Komponentindelning
i anläggningar är genomförd hos alla med undantag av
Gustafsbergsstiftelsen.
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

KOMMUNEN

2019-04-30

2018-12-31

2019-04-30

2018-12-31

12

11

10

10

5 439

5 891

1 690

1 715

Maskiner och inventarier

298

331

135

142

Pågående arbete

887

688

392

240

62

59

97

97

8

9

3 177

3 153

16

14

-

-

6 722

7 003

5 501

5 357

9

-

9

-

Exploateringsområden och förråd/lager

100

98

63

65

Kortfristiga fordringar

484

445

222

225

Belopp i mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

57

118

3

101

641

661

288

391

7 372

7 664

5 798

5 748

2 319

2 319

1 735

1 695

123

128

-35

40

2 442

2 447

1 700

1 735

55

54

46

47

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

126

142

-

-

Övriga avsättningar

69

58

58

49

Summa avsättningar

250

254

104

96

3 740

3 960

3 203

3 203

940

1 003

791

714

4 680

4 963

3 994

3 917

7 372

7 664

5 798

5 748

997

1 006

1 378

1 402

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser
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KOMMUNEN
DRIFTREDOVISNING
Ekonomiskt utfall (mkr)

Resultat t.o.m.
2019-04-30

Resultat t.o.m.
2018-04-30

Budget t.o.m.
2019-04-30

Avvikelse mot
periodiserad
budget

Prognos
helår

Nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige

1,0

1,3

0,9

0,1

0,0

-3,2

-4,3

-5,7

2,5

1,5

Barn och utbildningsnämnden

-47,5

-51,6

-49,7

2,2

-11,0

Socialnämnden

-13,5

-23,0

3,0

-16,5

-10,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-11,4

-14,0

-12,0

0,6

-6,9

Kultur och fritidsnänmnden

0,8

-2,6

-1,1

1,9

0,5

Valnämnden

0,4

0,5

0,4

0,0

0,0

-73,4

-93,7

-64,2

-9,2

-26,4

Övrigt ofördelat

34,3

36,7

0,0

34,3

29,9

Skatter och generella bidrag

-3,9

-4,0

0,0

-3,9

-12,1

Finansnetto

6,9

-1,1

0,0

6,9

4,0

Budgeterat resultat

0,9

7,4

0,9

0,0

2,6

-35,2

-54,7

-63,3

28,1

-2,0

Kommunstyrelsen

Summa nämnder och styrelser

Summa totalt

INVESTERINGSREDOVISNING
Fördelat per nämnd/styrelse
Belopp i mkr

Utgift
2019-04-30

Budget
2019-04-30

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budget mot
prognos

Materiella investeringar
(och immateriella)
Kommunstyrelsen

9,5

3,0

8,9

14,5

-5,6

Barn och utbildningsnämnden

0,9

10,0

30,0

22,0

8,0

Socialnämnden

3,3

6,0

18,0

18,0

0,0

148,9

244,5

733,5

525,9

207,6

5,2

1,7

5,0

13,0

-8,0

167,8

265,2

795,4

593,4

202,0

Utgift
2019-04-30

Ackumulerad
utgift

Budgeterad
total
investering

Källdalsskolan, nybyggnation

43,1

176,1

300,0

Kurveröds förskola, nybyggnation

16,5

32,3

45,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad

13,6

36,5

303,0

Framtidens badhus och tillfälligt bad

11,7

17,8

464,0

Sundstrands förskola, nybyggnation

5,9

19,4

40,0

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Summa nämnder och styrelser

Investeringar under året, urval
Belopp i mkr
Större ny- och ombyggnader
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KOMMUNALA FÖRETAG
EKONOMISKT UTFALL
Resultat t.o.m.
2019-04-30

Resultat t.o.m.
2018-04-30

Budget t.o.m.
2019-04-30

Avvikelse mot
periodiserad
budget

Prognos
helår

Uddevalla Utvecklings AB

-0,1

0,1

-0,1

0,0

-0,3

Uddevalla Energi AB (koncernen)

36,4

47,8

38,1

-1,7

44,5

2,5

3,0

2,7

-0,2

8,0

Uddevalla Omnibus AB

-1,1

-1,6

-0,9

-0,2

-1,5

Uddevalla Turism AB

-1,9

-2,5

-2,6

0,7

-5,3

Uddevalla Vatten AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Västvatten AB (53 %)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
(koncernen)

9,8

9,8

7,9

1,9

42,1

Stiftelsen Ljungskilehem

1,1

1,1

0,4

0,7

1,2

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i
Uddevalla (koncernen)

0,4

0,2

0,3

0,1

0,8

Gustafsbergsstiftelsen

-0,8

-0,7

0,0

-0,8

0,0

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
(64,15%)

-0,3

-0,6

-1,4

1,1

0,0

Ekonomiskt utfall (mkr)
Koncernföretag

Uddevalla Hamnterminal AB
(koncernen)

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i mkr

Utgift
2019-04-30

Budget
2019-04-30

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budget mot
prognos

Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,8

32,6

97,8

100,0

-2,2

Uddevalla Hamnterminal AB
(koncernen)

1,6

26,3

79,0

79,0

0,0

Uddevalla Omnibus AB

3,7

3,0

21,5

22,0

-0,5

Uddevalla Energi AB (koncernen)

Uddevalla Turism AB

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

Uddevalla Vatten AB

39,9

39,5

163,0

148,8

14,2

Västvatten AB (53 %)

0,2

0,4

0,4

0,4

0,1

38,1

35,2

105,7

105,7

0,0

Stiftelsen Ljungskilehem

0,2

0,2

0,5

0,5

0,0

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i
Uddevalla (koncernen)

0,0

1,6

49,0

49,0

0,0

Gustafsbergsstiftelsen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
(64,15%)

0,0

0,0

4,8

2,9

1,9

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
(koncernen)
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Helårsprognos
Kommunens resultatprognos

Samhällsbyggnadsnämnden prognos är en negativ
avvikelse på -6,9 mkr. Avvikelsen beror till stora delar
på att kostnaderna inom måltidsserviceverksamheten
inte motsvarar intäkterna. Avvikelsen hanteras tillsammans med ekonomichefen för att hitta rätt nivå på både
kostnader och intäkter. Måltidsservice kommer under året
genomföra åtgärder för att nå en budget i balans. Arvoden
till nämndens ledamöter prognostiseras överstiga budget
med ca 0,6 mkr.
Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret beräknas ge ett överskott på 0,5 mkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1,5
mkr. Flera avdelningar visar överskott på personalsidan på
grund av vakanser.

Årets resultat är budgeterat till 3 mkr. Prognosen visar ett
underskott på -2 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -5 mkr.
Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott
på -26 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett
underskott på -12 mkr jämfört med budget. Finansnettot är positivt, 4 mkr bättre än budget. Övriga ofördelade
poster visar ett överskott, 30 mkr bättre än budget.
Nuvarande prognosresultat med underskott om -2 mkr
kan jämföras med 2018 års överskott på 40 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna

Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -26 mkr.
Prognosen för socialnämnden pekar mot ett underskott
vid årets slut på -10,5 mkr. En av två stora avvikelser är
placeringar för barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. Budgetavvikelsen är på -15,3 mkr vilket
dock är en förbättring jämfört med föregående års underskott på -23,4 mkr. Den andra stora avvikelsen är kostnader inom hemtjänsten. Underskottet bedöms bli -18,8 mkr
vilket är lägre än underskottet föregående år på -32,6 mkr.
Antalet brukare har ökat men antalet hemtjänsttimmar har
minskat.
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserar ett underskott på -11,0 mkr. Särskolans underskott på -5,1 mkr
beror på minskade intäkter inom gymnasiesärskolan samt
på ökade kostnader för grundsärskolans fritidsdel. Gymnasieskolans underskott på -6 mkr beror bl. a på lägre interkommunala ersättningar. Elever som avbryter studierna
under vårterminen påverkar resultatet för hela året.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat avser vissa kommungemensamma poster
som sammantaget visar ett överskott på 30 mkr jämfört med budget. En post som beräknas ge överskott är
pensionskostnaderna på 7,8 mkr, dock är prognosen högst
osäker då aktualisering av beräkningsunderlaget kommer
att göras. Lägre arbetsgivaravgifter för äldre beräknas ge
ett överskott på 2,5 mkr. Avsatta medel i pris- och lönereserv ger ett överskott på 6 mkr efter att årets avtalsenliga
löneökningar har fördelats. Budgeterad driftreserv för
nytt badhus ger ett överskott på 20 mkr. Ytterligare finns
ett överskott på 5,6 mkr för kapitalkostnader bl.a för ej
igångsatta investeringar.
Ett större underskott mot budget på -10,6 mkr är en
utlovad kompensation till socialnämnden för ökat försörjningsstöd.
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Aktivitetsparken på Oljeberget växer fram

Investeringar

God ekonomisk hushållning

Prognosen för årets investeringar är 593 mkr mot budgeterat 795 mkr vilket ger en avvikelse på -202 mkr.
De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar
sig på maskiner och inventarier 54 mkr, centrumutveckling 24 mkr, förskolor 66 mkr, grundskolor 215 mkr samt
utbyte av komponenter i fastigheter 40 mkr respektive
gator o vägar 20 mkr.
De största avvikelserna mot budget återfinns bland förskolor -55 mkr, grundskolor -53 mkr och framtidens bad
-45 mkr. Avvikelsen på förskolor och skolor beror till stor
del på senarelagda tidplaner bl. a genom överklagande av
ombyggnad för Skansens förskola -13 mkr och överklagad detaljplan för ombyggnationen av Äsperödsskolan
-16 mkr. Om- och nybyggnationen av Ramnerödsskolan
är senarelagd på grund av ändrad omfattning -26 mkr.

I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer
för den kommunala verksamheten som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska
omfatta såväl ekonomi som verksamhet.
God ekonomisk hushållning ur ett hållbart perspektiv
kan beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. I god
ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmått och 3
finansiella mål som mäts utifrån fem riktningar. Kommunen
anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan
tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god
måluppfyllelse.
God ekonomisk hushållning kommer att nås utifrån
prognoserna då både de verksamhetsmässiga måtten och de
finansiella målen visar på god måluppfyllelse.

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet
att bli -1 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet inte kommer att klaras.

Finansiella mål
De tre finansiella målen – nettokostnadsandel, soliditet
samt egenfinansiering av investeringar – hänger ihop och
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts numera mer
långsiktigt än tidigare. Bedömningen sker på genomsnittet
av innevarande år och tre år tillbaka.
De relativt goda resultaten tillbaka i tiden gör att målen
för nettokostnadsandel och egenfinansiering nås trots negativt resultat för 2019. Däremot sjunker soliditeten något
och uppnår inte målet. Sammantaget ger detta att två av
tre finansiella mål uppnås.
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Mått i KommunfullmäktigeS STYRKORT
VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅTT

Prognos

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka
Antal företag i kommunen, ska öka
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller studera, ska öka
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
mäts ej 2019-04-30

▲
▼

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka
Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka
Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner
Minskad sjukfrånvaro
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka

mäts ej 2019-04-30

▲
▲

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

▲

Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka

▲
▲
▲
▲
▲
▲

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka
Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon
Företagsklimat, ska bli bättre
Antalet markanvisningar, ska öka

mäts ej 2019-04-30

Finansiella måL

Prognos

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och
bidrag

▲
▼
▲

Soliditeten ska förbättras
Egenfinansiering av investeringar minst 30 %
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vision
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna –
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
LUST – Uddevalla kommuns 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 kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är
stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 138

Dnr KS 2019/00355

Upphävande av reglemente angående fackliga företrädares
ställning vid kommunala förvaltningar
Sammanfattning
Uddevalla kommunfullmäktige antog den 18 december 1973, § 367 UaFS 26/1976,
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar.
Reglementet syftar till att den facklige företrädaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Likaså behandlar reglementet fastställd tid för det fackliga uppdraget.
Den 1 juli 1974 trädde lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen (förtroendemannalagen) i kraft. Lagen reglerar fackliga förtroendevaldas
möjligheter att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. År 1976 tecknades
kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76 som kompletterar lagen
om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.
Förtroendemannalagen tillsammans med kollektivavtalet om fackliga förtroendemän är i
dag de regelverk som hanterar fackliga företrädares ställning inom kommunen och
ersätter fullt ut den möjlighet till inflytande och tillträde som reglementet syftade till.
Mot bakgrund av detta föreslås att reglementet upphävs.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-24
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar,
UaFS 26/1976
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att upphäva reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala
förvaltningar, UaFS 26/1976

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Personalutskottet

2019-05-02

§ 21

Dnr KS 2019/00355

Upphörande av reglemente angående fackliga företrädares
ställning vid kommunala förvaltningar
Sammanfattning
Uddevalla kommunfullmäktige antog den 18 december 1973, § 367 UaFS 26/1976,
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar.
Reglementet syftar till att den facklige företrädaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Likaså behandlar reglementet fastställd tid för det fackliga uppdraget.
Den 1 juli 1974 trädde lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen (förtroendemannalagen) i kraft. Lagen reglerar fackliga förtroendevaldas
möjligheter att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. År 1976 tecknades
kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76 som kompletterar lagen
om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.
Förtroendemannalagen tillsammans med kollektivavtalet om fackliga förtroendemän är i
dag de regelverk som hanterar fackliga företrädares ställning inom kommunen och
ersätter fullt ut den möjlighet till inflytande och tillträde som reglementet syftade till.
Mot bakgrund av detta föreslås att reglementet upphävs.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-24
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar,
UaFS 26/1976
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76
Beslut
Personalutskottet beslutar förslå kommunfullmäktige
att upphäva reglementet angående fackliga företrädares ställning vid kommunala
förvaltningar, UaFS 26/1976.
Vid protokollet
Elisabeth Johansson
Justerat 2019-05-06
Paula Berger
Justeringen är tillkännagiven på anslagstavlan 2019-05-08 intygar Elisabeth Johansson
Expedierat 2019-05-07

KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-24

Handläggare

Förhandlingschef Yvonne Strid
Telefon 0522-69 60 73
yvonne.strid@uddevalla.se

Upphörande av reglemente angående fackliga företrädares
ställning vid kommunala förvaltningar
Sammanfattning

Uddevalla kommunfullmäktige antog den 18 december 1973, § 367 UaFS 26/1976,
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar.
Reglementet syftar till att den facklige företrädaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Likaså behandlar reglementet fastställd tid för det fackliga uppdraget.
Den 1 juli 1974 trädde lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen (förtroendemannalagen) i kraft. Lagen reglerar fackliga förtroendevaldas
möjligheter att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. År 1976 tecknades
kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76 som kompletterar lagen
om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.
Förtroendemannalagen tillsammans med kollektivavtalet om fackliga förtroendemän är i
dag de regelverk som hanterar fackliga företrädares ställning inom kommunen och
ersätter fullt ut den möjlighet till inflytande och tillträde som reglementet syftade till.
Mot bakgrund av detta föreslås att reglementet upphävs.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-24
Reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala förvaltningar,
UaFS 26/1976
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76
Förslag till beslut

Personalutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige
att
upphäva reglemente angående fackliga företrädares ställning vid kommunala
förvaltningar, UaFS 26/1976

Dnr KS

2019/00355

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-24

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till kommunledningskontoret

Yvonne Strid
Förhandlingschef

Dnr KS 2019/00355

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-05-29

§ 139

Dnr KS 2019/00418

Fastställande av gruppledare i Uddevalla kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2019-04-10 § 94 beslut om att införa arvode för
gruppledare för partier som är representerade i kommunfullmäktige i Uddevalla.
Kommunfullmäktige har att besluta om fastställande av vilka som gruppledare vilket
parti som respektive gruppledare representerar. Ifall förändringar sker ska partierna
anmäla detta till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut är fastställa gruppledarna enligt de uppgifter som
kommunledningskontoret har.
Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S): Avslag till förslaget i handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa gruppledare för partier i kommunfullmäktige enligt följande:
Mikael Staxäng, Moderaterata Samlingspartiet
Elving Andersson, Centerpartiet
Rolf Jonsson, Liberalerna
Jonas Sandwall, Kristdemokraterna
Paula Berger, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
David Höglund Velasquez, Vänsterpartiet
Karna Thomasdotter, Miljöpartiet de gröna
Martin Pettersson, Sverigedemokraterna
Christer Hasslebäck, Uddevallapartiet
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-03
Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-05-14

Handläggare

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

Fastställande av gruppledare i Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2019-04-10 § 94 beslut om att införa arvode för
gruppledare för partier som är representerade i kommunfullmäktige i Uddevalla.
Kommunfullmäktige har att besluta om fastställande av vilka som gruppledare vilket
parti som respektive gruppledare representerar. Ifall förändringar sker ska partierna
anmäla detta till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut är fastställa gruppledarna enligt de uppgifter som
kommunledningskontoret har.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa gruppledare för partier i kommunfullmäktige enligt följande:
Mikael Staxäng, Moderaterata Samlingspartiet
Elving Andersson, Centerpartiet
Rolf Jonsson, Liberalerna
Jonas Sandwall, Kristdemokraterna
Paula Berger, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
David Höglund Velasquez, Vänsterpartiet
Karna Thomasdotter, Miljöpartiet de gröna
Martin Pettersson, Sverigedemokraterna
Christer Hasslebäck, Uddevallapartiet

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Löneavdelningen, Kommunledningskontoret
Gruppledarna

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00418

Från: Said <saidolsson@hotmail.com>
Skickat: den 28 april 2019 19:39
Till: Annica Åberg Ämne: avsägelse

Hej Annica
Härmed avsäger jag mig uppdraget som styrelseledamot i Ljungskile Folkhögskola
Said Olsson (M)

2019-04-29
Notering. Då avsägelsen är skickad från en adress som inte är en uddevalla.se adress har jag idag
ringt och pratat med personen i fråga och fått bekräftat att det är rätt.
/Annika Thorström

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-05-08

§ 143

Dnr KS 2019/00373

Avsägelse från Said Olsson (M) för uppdraget som ledamot i
Ljungskile Folkhögskola
Sammanfattning
Said Olsson (M) har genom en skrivelse daterad 2019-04-28 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Ljungskile Folkhögskola. Ärendet tas upp utöver den tillkännagivna kallelsen.
Roger Ekeroos (M) informerar om att moderaterna återkommer vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde med förslag på efterträdare.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2019-04-28
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,
att bevilja avsägelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-05-13
Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-05-15
Said Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-04-26

Handläggare

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

Fyllnadsval till godemän fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har genom meddelande från länsstyrelsen 2019-03-13 blivit
uppmärksammade på att Johan Augustsson (M) inte längre är folkbokförd i kommunen.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en
förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden (KL 4:7).
Johan Augustsson (M) har blivit uppmärksammad på ovanstående men ingen ansökan
har inkommit och kommunledningskontoret föreslår därför att fyllnadsval till gode män
fastighetsmyndighet förrättas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till gode män fastighetsbildningsmyndighet välja X till och med 2022-12-31

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Walda
Lantmäteriet
Länsstyrelsen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00219

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-05-08

§ 131

Dnr KS 2019/00219

Fyllnadsval till gode män fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)
Sammanfattning
Roger Ekeroos (M) informerar under sammanträdet att moderaterna återkommer vid
nästa kommunfullmäktigesammanträde med förslag på efterträdare.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-05-13
Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-05-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks
Sebastian Johansson
Från:

Skickat:

Ti[:
Ämne:

Kontaktcenter < Kontaktcenter@ uddeva la.se >
den 26 april 2019 08:00
Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret
VB: Avsägelse uppdrag [2019MC1 5344]
I

Från: Stig Ma rklu nd <stigma rklu nd @ hotmai l.com>
Skickat: den 25 april 2019 L9:42
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen @uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag
Jag avsäger mig uppdraget som ledamot

i Stiftelsen barnhemmets våinner

Stig Marklund (MP)

Kopia MP gruppledare Karna Thomasdotter

coq/q

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-05-08

§ 132

Dnr KS 2019/00368

Avsägelse från Stig Marklund (MP) från uppdraget som ledamot
i stiftelsen Barnhemmets Vänner
Sammanfattning
Stig Marklund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets
vänner genom en skrivelse daterad 2019-04-25.
Jarmo Uusitalo (MP) informerar om att miljöpartiet återkommer vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde med förslag på efterträdare.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-04-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-05-13
Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-05-14
Stig Marklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-04-25

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna
Dok 298219
Protokoll Årsstämma per capsulam Västvatten AB 19-03-29
2018/685
Medborgarförslag från Olof Hansson om gratis kollektivtrafik för pensionärer (från 65
år) i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
2018/478
Medborgarförslag från Robert Gadd om båttrafik till Hafsten. Kommunstyrelsen avslår
förslaget
Demokratiberedningens protokoll 2019-05-10
2019/6
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 1 2019
dok 298586
Beslut från Länsstyrelsen om arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning av fornlämning RAÄ Resteröd 138/L1968:4578 på fastigheten
Restenäs 2:36
dok 298596
Länsstyrelsens beslut 2019-05-15 i ärende 431-13259-2019 om tillstånd till ingrepp
inom fornlämning RAÄ Forshälla 144:1 på fastigheten Forshälla-Röd 1:1
Kommunala rådet för äldre protokoll 2019-05-09
2019/437
Beslut från Länsstyrelsen 2019-05-15 om Upplösning av Stiftelsen A W Rydholms
allmänna fond

Dnr KS

2019/00001

Tjänsteskrivelse
2019-04-25

Dok 298931
Protokoll nr 3 från styrelsemöte Västvatten AB 2019-05-17
Dok 298992
Protokoll nr 3 styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2019-05-28

2(2)
Dnr KS 2019/00001

SN ]-ötq f

Statistikra pport, enligt 28 h S LSS, till kommunfullmäktige och kommunens revisorer av gynnande

beslutenligtgSLSS
ä

Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för

Ar: *ntq

kvartal:

1K

tr

2J 3tr

4tr

Detfinns inga ej verkställda beslut att rapportera detta kvartal

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal.

Datum för
besluUavbrott
2017-04-01
2017-06-28
2017-10-30
2017-10-30
2017-11-06
2018-03-20
2018-02-12
2018-03-13
2018-03-21
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-19
2018-05-21
2018-06-07
2018-06-11

Person

Vilken typ av insats

Ex 1,2,3

24117

38t17
2t18
3t18
4118

11t18
14t18
15t18
16t18
17t18
18t18
19t18
20t18
24t18
27t18
28t18

Bostad för vuxna
Korttidsvistelse
Kontaktperson
arservrce
Bostad för vuxna
Ledsagning
Bostad för vuxna
verksamhet
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Ledsagarservice
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Bostad for vuxna
Kontaktperson

Kvinna/
flicka
X
X

Man/
poike

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Datum för
besluUavbrott
2018-06-21
2018-08-01
2018-08-01
2018-08-14
2018-08-29
2018-08-31
2018-09-03
2018-09-12
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-25
2018-09-27
2018-10-19
2018-1 1-05
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-20
2018-11-21
2018-12-17
2018-12-31
2019-01-09
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Vilken typ av insats

Ex 1,2,3
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3t19
4t19
5t19
6t19
7t19
8t19
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I

10t19
11t19
12t19
13t19
14t19
15t19
16t19
17t19
18t19
19t19
20t19
21t19
22t19

Bostad för vuxna
Daqlig verksamhet
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Ledsaqarservice
Daqliq verksamhet
Daqliq verksamhet
Daqliq verksamhet
Kontaktperson
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Korttidsvistelse
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Doike

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Ut-,
Kot]tr i,r

20tg-05-28
Från: noreplv@uddevalla.se <noreplv@uddevalla.se>
Skickat: den 27 maj 20L9 17 :31,
Till : Funktionsbrevlåda Komm unled ningskontoret <

Diarienr

V9 Zotol

q5

Ämne: Med borga rförslag
Medborga rförslagets ä rende:
Upprustning av tennis- och fotbollsplan samt lekplats mellan Hästhovsvägen och lrisvägen på Hälle,
Ljungskile

Ditt medborga rförslag:
Hejl Jag heter Gigi Cederholm och bor på Hästhovsvägen 9, Ljungskile.
Förra våren hade vårt grannsamverkansområde ett möte där en av frågorna som kom upp var
upprustning och underhålla av tennis- samt fotbollsplanen som ligger emellan Hästhovsvägen och
lrisvägen ibostadsområdet Hälle, Ljungskile. Då det finns många barn iområdet önskarviockså att
den lekplats som tidigare funnits i området återinförs.
Vi är flera av oss som haft mejlkontakt med Uddevalla kommun under året och bl a fått till svar att
"För närvarande planeras inga åtgärder på den aktuella platsen utan den ingår som en del i
kommunens utredning."
Nu är det ny säsong och redan många barn och ungdomar som nyttjar platsen. Det är både barn och
ungdomar i området, men också föräldrar från andra delar av Ljungskile som tar bilen hit med sina
barn för att spela tennis.
Vi vill GÄRNA att både tennis- och fotbollsplanen rustas upp och därefter underhålls.
r
lennisbanan ärden enda iLjungskile som ärtillgängligföralla och det behövs både
nytt nät samt nytt underlag. Asfalten är "bucklig" och bollarna studsar "hur som helst".
r
fotbollsplanen har inte längre några mål och barnen skjuter istället mot nätet som
omgärdar tennisplanen. Underlaget är under all kritik: gruset är fullt av ogräs och kommunen har
använt platsen som avstjälpningsplats för jord. Delar av högarna ligger fortfarande kvar.
r
lekplats finns inte längre, men det är skifte bland husägare i området och många nya
flyttar
in. Därför finns ett behov av att återinföra lekplatsen som tidigare fanns här. Det
barnfamiljer
är bilfritt och barnen kan lätt ta sig själva till platsen via G/C-vägar, samt från baksidan av deras

tomter.

r

[\y studie visar på vikten av insatser för mer fysisk aktivitet bland barn.
Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid.
Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare.
Resultaten visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mindre stresskänslor och ett bättre
mående: https://www.folkhalsomvndigheten.se/nvheter-och-press/nvhetsarkiv/2019/april/nvstud ie-visa r-oa-vi kte n-av-i nsatse r-fo r-me r-fvsisk-a ktivitet-bla ndbarn/?utm camoaisn=unsoecified&utm content= rrnsnecified&rrtm medium=email&utm source=ao
sis-a np-3

Tidigare ivåras mötte jag två av kommunens anställda som var på tennisplanen och mätte hur långt
nätet är. Vi i området undrar därför om något är på gång och om upprustning av platsen kommer att
ske? När det gäller tennisplanen har Ljungskile tennisförening visat intresse av vinterförvaring av
nätet samt visst underhåll av banan, om detta kan underlätta för att ställa banan i ordning.
Jag och vårt grannsamverkansområde ser fram emot mer

Med vänlig hälsning

GigiCederholm
Dagens datum: 190527

Namn:Gigi Cederholm
Postnummer och ort: Ljungskile

information i ärendet.

I

Medborgarförslagets ärende:
Blommurnor
Ditt medborgarförslag:
Har varit boende i Uddevalla i 2år! Trivs utmärkt i stansen! Något som har irriterat under dessa år är
orgäsodlingarn, i urnorna på den avstängda norra kajen som är avstängd! Snälla ta bort ogräset!!
Pinsamt när vi Vidar upp vår nya bostads ort för vänner och bekanta!
Dagens datum:
26 maj
Namn:
Eva Börjeson

Medborgarförslagets ärende:
360° utsikt på hafstensklippan
Ditt medborgarförslag:
Fäll träden högst upp på hafstensklippan så att det blir utsikt åt alla håll.
Dagens datum:
24 maj 2019
Namn:
Johan Henriksson

Medborgarförslagets ärende:
Begränsad 30-sträcka
Ditt medborgarförslag:
Inför en tidsbegränsning för 30-sträckan utanför herrestadsskolan.
Dagens datum:
24 maj 2019
Namn:
Johan Henriksson

Medborgarförslagets ärende:
Förbud mot att kasta fimpar och snus utomhus i Uddevalla kommun
Ditt medborgarförslag:
Tag efter Trelleborg och inför böter mot att kasta fimpar och snus i Uddevalla kommun. En fimp bryts
ned till mikroplast på 1-5 år och sedan tar det upp till ytterligare 100 år innan dessa mikroplaster är
nedbrutna. Att införa böter mot dylik nedskräpning och även se till att böter utfärdas skulle se till att
både minska antalet fimpar på gångvägar, gator, lekplatser, stränder och andra offentliga platser
samt i förlängningen ha positiva effekter även på rökningen. Vem vet - inom några år så kanske vi
kunde peta ned Borås från förstaplatsen som årets Håll Sverige rent kommun.
Dagens datum:
20190518
Namn:
Anders Forsberg

Page
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Bild från Borås

https://s-ciceron-04/CiceronHLS/ShowAttachment.aspx?Diarienr:201900417 &Atgar... 2019-06-03

Medborgarförslagets ärende:
Rullstolsgunga
Ditt medborgarförslag:
För att främja arbetet för jämlikhet och allas rätt till att få känna glädjen i att gunga, föreslår jag att
Badhusparkens lekplats utrustas med en rullstolsgunga.
Dagens datum:
190514
Namn:
Marcus Flygård

Medborgarförslagets ärende:
Utveckling av svenskholmenområdet.
Ditt medborgarförslag:
Stenpiren som ej får beträdas kan tas bort, istället placeras en kraftig o lång betongflytbrygga i
riktning mot skeppsviken. flytbryggan kan förses med ett plank som vindskydd. (typ norra hamnen
Lysekil) Längs stranden innanför byggs ett trädäck med trappor ned till vattnet, man skulle kunna ha
en bastu i anslutning till en trappa för kallbad o vinterbad, samt någon badhytt för omklädning.
Trädäcket skall vara generöst tilltaget. Dessa relativt enkla åtgärder skulle vara en avsevärd höjning
av standarden på området. Nu ligger folk o solbadar men kan inte gå ner i vattnet på grund av
sylvassa stenar m.m. Jag är övertygad om att detta skulle bli jättepopulär,då det också ligger relativt
nära centrum. Jag har sett liknande lösningar i andra kommuner, t.ex Höganäs ,Trollhättan (Öresjö)
Detta borde vara ett sätt att göra Uddevallas läge vid vattnet ännu mera attraktivt.
Dagens datum:
190511
Namn:
Ingemar Karlsson

Medborgarförslagets ärende:
Försköna tegelväggen i Hultmans Gränd.
Ditt medborgarförslag:
Göra teckning/ målning efter förlaga vykort i den fula gränden. Sätta upp belysning och
kameraövervakning.
Dagens datum:
190508
Namn:
Jan Aronson

Medborgarförslagets ärende:
Gång-och Cykelbana till Backamo
Ditt medborgarförslag:
Medborgarförslag:
Jag föreslår att Uddevalla kommun anlägger en gång- och cykelbana utmed väg 167 från fyrvägskrysset vid Åsen/
Bastebacka till Backamo lägerplats.
Bakgrund.
Vägen är smal och trafikerad av tung trafik, det är osäkert och farligt att gå och cykla på vägen.
Det finns flera företag här som bryter och fraktar eller hanterar grus och sten. På Uddevalla sidan av
kommungränsen finns Stenungsunds Grus grusgrop och Combimix betongblandnings anläggning. På andra sidan
kommungränsen finns Skanska Terås bergtäkt, Dunnebackens grusgrop och nu har Ucklum grus fått tillstånd att
öppna ännu en grusgrop på Dunnebacken. På Uddevalla sidan finns även en flisanläggning med flistransporter till
värmeverk i Trollhättan.
Skanska har nyligen fått förnyat tillstånd att utöka brytningen med möjlighet att öka transporterna väsentligt.
Skanska har i det sammanhanget argumenterat att antal transporter inte ökar proportionerligt eftersom bilarna
kommer att ta mera last. Dessa bilar är försedda med släp och tar kanske 35 ton. Det känns ännu farligare att röra sig
på vägen när dessa kommer farande.
Det förekommer ju även andra tunga transporten på vägen som sammanbinder E6 och E45, samt många
personbilstransporter, mycket arbetsplatsresor. På vår och sommar så är det många motorcyklar.
Det bor en hel del folk runt Backamo, också barn och ungdomar. Närmsta bussförbindelse är vid gamla E6an vid Åsen
(buss hållplatsen heter Grinnerödskyrka) och för att komma dit måste man gå eller cykla utmed vägen.
Backamo lägerplats har utvecklats till att bli ett populärt utflyktsmål och evenemangsplats. På samma sätt, för att
komma dit med kollektivtrafik, så får man gå 2 km utmed vägen, från Åsen till Backamo på en väg, utan vägren, där
man möter eller blir omkörd av tunga transporter.
Många skulle bli glada och lättade och känna sig trygga om det blev en gång- och cykelbana här.
Bengt Edwardson

Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddeva lla.se>
Skickat: den 7 maj 2019 22:49
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommun ledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Stoppa SG
Ditt medborgarförslag:
Jag vill att Uddevalla kommun tar del av forskningsresultat som visar på att SG är skadligt för
människor och djur. Jag vill att Uddevalla kommun stoppar alla utbygnad av SG och tar ansvar för oss
medmänniskor. Besök gärna /www.stralskyddsstiftelsen.se och läs bilagan.
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FAKTABLAD

Hälso- och miljörisker med SG
SG innebär ett kraftigt tillskott av högfrekvent mikrovågsstrålning i frekvensbanden 3,4-3,6 GHz
samt 26 GHz. Redan befintlig strålning medför allvarliga hälsorisker och kan befaras ha
försämrat det allmänna hälsotillståndet i form av ökad psykisk ohälsa, utbrändhet samt ökad
cancerförekomst. SG riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet ytterligare. De
storskaliga planerna för SG måste stoppas. De strider mot miljöbalken, då de kan befaras
försämra det allmänna hälsotillståndet ytterligare.
Sverige planerar att genomföra storskaliga tester med SG, utan att miljö- och hälsokonsekvensbedömningar
har genomförts. Från 2020 ska storskalig kommersiell SG-utbyggnad ske. SG innefattar exempelvis telefoni,
"internet of things", självkörande fordon och förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade
mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Dessa nya SG-antenner kommer att använda en
teknik som koncentrerar mikrovågsstrålningen i starka riktade antennstrålar (fasstyrda gruppantenner).
Enligt en undersökning kommer SG att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent
mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drar slutsatsen att människor som
kommer nära basstationer för SG kan utsättas för hälsofarliga nivåer:

"SG orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av
mikrovågsenergi".... "När en person närmar sig en SG basstation (fasstyrd gruppantenn j blir värdet ett
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avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan SG kan rullas ut.

Stoppa SG- utred risker först begär 200 vetenskapsmän
200 vetenskapsmän har begärt att SG-utbyggnanden stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker. Utred
hälsoriskerna hälsoriskerna innan SG kan tillåtas- mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig teknik har
bevisats vara skadlig för människors hälsa och för miljön konstaterar de. SG-appellen har skickats till EUkommissionen samt till den svenska regeringen mfl. Se www .Sgappeal.eu

Redan befintlig strålning medför hälso- och miljöfaror
l maj 2011 klassificerade IARC, (The International Agency for Research on Cancer) inom WHO radiofrekvent
strålning i grupp 28, som 'möjligen cancerframkallande'. sedan dess har fler vetenskapliga studier, av
människor, djurförsök och cellforskning, stärkt sambandet mellan radiofrekvent strålning och cancer och
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ledande forskare anser att klassificeringen bör höjas till grupp l, samma klass som för asbest och dioxin.
En stor mängd vetenskapliga studier påvisar hälsorisker vid de nivåer som människor vanligen redan i dag
utsätts för, exempelvis: ökad cancerrisk, oxidativ stress, DNA-skador, försämring av inlärning och minne,
neurologiska sjukdomar samt psykisk ohälsa . Forskning har visat skadliga effekter på människor,
djur/insekter och växter. 236 vetenskapsmän har därför i en skrivelse uppmanat FN, WHO och alla
medlemsländer att människor måste skyddas mer och informeras om riskerna mot bakgrund av dessa
ökande vetenskapliga belägg för hälsorisker. Se www.emfscientist.org.
likaså konstaterade internationella experter inom Bioiniative Group år 2012 att de senaste årens forskning
klarlagt skadliga effekter långt under tillåten strålning (referensvärde n), att exponeringen bör minskas samt att
gällande referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten/ICNIRP är otillräckliga och måste skärpas.
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Redan befintlig strålning har orsakat försämrad hälsa
Under dc scm1stc ii ren hor den psykiska ohälsan ökat kraftigt i Sverige, vilket sammanfallit med den
parallellt ökade strålningen från trådlös teknik. Även barn och unga vuxna är drabbade. Forskningen visar
att exponering för mikrovågsstrålning orsakar psykisk ohälsa och utbrändhet. Därför finns det god grund för
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att den ökande strålningen är en viktig orsak till den ökande ohälsan. Antalet människor som drabbas av
cancer varje har ökat från 46 000 år 2000 till 65 000 år 2015 och antalet människor som får cancer i huvud4
och halsområdet ökar under senare år. Det finns också goda skäl att misstänka att den kraftiga ökningen av
mikrovågsstrålning och ökad användning av smartmobiler under samma period bidragit till ökningen av
cancer.

SG strider mot miljöbalken
Ett införande av SG strider mot de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln i miljöbalkens andra kapitel.
Bevisningen är dessutom stark och växande för att mikrovågsstrålning från trådlös teknik vid vanligt
förekommande exponeringsnivåer före SG-utbyggnaden medför avsevärda hälsorisker och har redan försämrat
det allmänna hälsotillståndet (psykisk ohälsa, cancer). Det finns därför god grund att befara att SG-utbyggnaden
kommer att leda till en försämring av det allmänna hälsotillståndet.
Miljöbalken (MB) 2 kap 9§: Kan en verksamhet befaras föranleda skada eller olägenhet o v väsentlig betydelse för
människors hälsa eller miljön får verksamheten bedrivas endast om det finns särskilda skäl. En verksamhet får
inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden
väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs ovan gäller dock inte om regeringen har
tillåtit verksamheten.
Miljöbalken (MB) 2 kap. 10§: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt
kan regeringen tillåta denna ... Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra
det allmänna hälsotillståndet.

Enligt MB 2 kap 3§ gäller att om det finns skäl att anta olägenheter ska försiktighetsmått vidtas. Likaså gäller,
enligt MB, 2 kap 2§ att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Omvänd bevisbörda gäller. Det är upp till verksamhetsutövaren
(telekomoperatörerna) att visa att SG inte medför skadliga hälso- och miljöeffekter. Det är inte medborgarnas
uppgift att bevisa strålningens farlighet. Dock saknas helt:

1.

2.

En objektiv miljö- och hälsokonsekvensutredning av vad de potentiella hälso- och
miljökonsekvenserna av den planerade ökningen av mikrovågsbestrålning som SG tillsammans
med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, lV/radiomaster, radar m.m.) innebär för
människors hälsa och för miljön.
En objektiv utredning om miljö- och hälsoeffekterna av enbart SG och dess använda frekvenser.

SG innebär en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen av alla människor, i alla åldrar. Forskare
varnar för allvarliga effekter för hälsan, särskilt för ögon och hud eftersom dessa organ är särskilt utsatta vid
exponering för extremt höga frekvenser av mikrovågor. Forskning har visat att hudens svettkörtlar kan
fungera som antenner för mycket högfrekvent mikrovågsstrålning.

SG strider mot internationella konventioner
Att göra storskaliga SG -experiment i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan
godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning, vars totala konsekvenser är outredda är
oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. l olika konventioner
fastslås bland annat att inga försök/experiment på människor får startas utan godkännande av etisk nämnd
samt utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare.
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Faktasammanfattning
Frekvenser för SG:

3,4-3,6 GHz samt 26 GHz. Från år 2020 även 700 MHz.

Gällande riktlinjer SSM:

10 W/m

2
•

Utesluter långtidseffekter. Täcker endast omedelbara

uppvärmningseffekter. Fastställda 1998. Utesluter effekter av längre tids
exponering, exempelvis cancer.
Grupp 2B, "möjligen cancerframkallande". Allt fler belägg för "cancerogen

IARC cancerklassning :

för människa" Grupp l. Samma grupp som asbest, dioxin, tobak.
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Europarådet res. 1815:

Reducera exponeringen så långt som möjligt: 0,0001 W/m i bostad .

Bioinitiative 2012:

Effekter har klarlagts och kan uppträda långt under gällande riktlinjer, från
0,000030 W/m

EMF Scientists appeal
Miljöbalken, MB:

2015:
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•

Nya riktlinjer bör vara max 0,000003 W/m i bostad.

Skydda allmänheten bättre. Gällande riktlinjer är otillräckliga .
2 kap. 10§, stoppregel: Om en verksamhet kan befaras försämra det
allmänna tillståndet får den inte bedrivas
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https://arxiv.org/pdf/1711.03683.pdf
http ://w ww.stra lskyd dsstiftelsen .se/ 2017/08/ cancerexpert-bevisen-kan-inte-la ngre-ignore ras-mobi lstra lning-orsa ka r-cancerl
'http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/11/dramatisk-okning-av-psykisk-ohalsa-en-effekt-av-okad-stralning/
' htt p://w ww.st ra lskyd dsstiftelsen .se/20 18/01/krafti g-okning-av-ca ncer-i-huvud-och-ha Is/
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