Ett år i
Uddevalla
Ett axplock ur vår verksamhet 2018

Insamling för köp av Syrian Horse
I maj startade en insamling för att permanent kunna ha kvar skulpturen Syrian
Horse som står placerad vid Skeppsviken
nära Hästepallarna. I december hade
162 500 kronor samlats in vilket innebar att
Uddevalla kommun kunde köpa skulpturen av konstnären Mohannad Soleiman.

Varje år gör Uddevalla kommun en årsredovisning som bland
annat innehåller en finansiell rapport och analys av året som
gått. För att Uddevallaborna på ett enkelt och lättförståeligt
sätt ska kunna ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning
så görs även denna populärversion av årsredovisningen. Här
kan du bland annat läsa om vad kommunen använt skattepengarna till under året och få en tillbakablick på några av
alla de händelser och aktiviteter som ägde rum under 2018.
Uddevalla kommuns årsredovisning 2018 finns att läsa och ladda ner på uddevalla.se.
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Detta hände 2018
månad för månad
Det arbetar cirka 4 500 personer i den kommunala verksamheten i Uddevalla. Och vi som bor här är 56 259. Så
det är klart att det händer en hel del i kommunen under
ett år. Här är ett litet axplock av allt det kommunen
har arbetat med under 2018.

JANUARI

19
Tack vare ett omfattande effektiviseringsarbete har
Uddevalla kommun lyckats sänka
antalet onödiga
sjukhusdygn från
1 500 till 19 på bara
ett par år. Vinsten är stor, både
ekonomiskt och
för den enskilde
vårdtagaren.

FEBRUARI

Boende för vålds
utsatta och barn

Dubbelspår på
Bohusbanan

Kommunen öppnar stödboendet
Vingen, ett skyddat
boende för våldsutsatta kvinnor och
deras medföljande
barn. I boendet
finns plats för upp
till fem personer.

Ett dubbelspår
på Bohusbanan
mellan Göteborg
och Oslo ger stora
vinster vad gäller
bland annat restid,
arbetsmarknad och
miljö. Det visar en
ny analys som tagits
fram och presenteras i februari.
Rapporten sprids till
regionpolitiker och
tjänstepersoner.

Nya Ljungskile
bibliotek öppnar
Ljungskiles nya
bibliotek öppnar
för allmänheten.
Biblioteket ligger
centralt i Ljungskile
och invigdes med
bandklippning och
tårta.

MARS
Östraboelever till final i matematiktävling
Fyra elever från Uddevalla gymnasieskola
Östrabo deltar i finalen av den nationella
matematiktävlingen Gymnasiecaset i
Linköping. Det står klart efter en kvaltävling då laget hamnade bland de fyra
bästa i landet av sammanlagt mer än 250
medverkande lag.
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Ny översiktsplan
under framväxt
UDDEVALLA KOMMUN tar fram en ny översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta.
Under mars och april bjöd kommunen in till
dialogmöten, för att få reda på hur vardagen
ser ut och vad som är viktigt för medborgarna i olika
områden.
Synpunkterna
kommer att
VAD ÄR VIKTIGT
användas som
DÄR DU BOR?
ett planeringsunderlag under
arbetet med
översiktsplanen.
D, GUSTAFSBERG
UDDEVALLA TÄTORT, HERRESTA

Nu tar vi fram en ny
översiktsplan för kommu
nens långsiktiga
planering och använd
ning av mark och vatten.
Vi är nyfikna på
hur din vardag ser ut
och vad du tycker är
viktigt i ditt område
.
PASSA PÅ ATT TYCKA

Vi bjuder
på kaffe

TILL

Vi träffas 18 april, klockan
och
17:30–20:00
mackor.
på Mötesplats Dalabe
rg. Anmäl dig till
cecilia.trolin@uddevalla
.se eller kontaktcenter
0522-69 60 00 senast
den 11 april. Välkom
men!

uddevalla.se/dialog

Här hittar du vår indelning
av kommunen för de
olika dialogmötena
och mer information.

Hela Uddevalla
kommuns yta
ska nu få en ny
översiktsplan.

Sammanlagt 7 000
plantor planteras i
urnor och amplar
i Uddevalla och
Ljungskile.

Alla som sökt fick
sommarlovspraktik

8-fjordar får priset
Sjöstjärnan

2018 höjdes antalet
sommarlovspraktikantplatser från
275 till sammanlagt
391, så att samtliga
sökande fick sommarlovspraktik.

Uddevalla kommun
tilldelas, tillsammans med övriga
kommuner inom
8-fjordarområdet,
årets vattenmiljöpris
Sjöstjärnan. Förutom
äran innebär vinsten också 50 000
kronor i prissumma.

Europaparlamen
tariker på besök
Europaparlamentarikerna Anna
Maria Corazza Bildt
och Anna Hedh
besöker Uddevalla
gymnasieskola,
som är certifierad till
ambassadörsskola
för Europaparlamentet.

JUNI
Vinnare i
tävling om
dröm
toaletter

LIN
ÄV G

!

7

MAJ

T

APRIL

Under
våren tog
eleverna på
Norgårdenskolan fram
tävlingsbidrag till sina
drömtoaletHur ser din drömdusch
ter. På skolavslutningen
14 juniut?
presenteras
och drömtoalett
vinnarna. Juryn har valt ut tre klasser vars
tävlingsbidrag kommer att ligga till grund
för en renovering av en toalett på skolan.
Om du fick bygga din egen dusch och toalett här i
skolan – hur skulle det då se ut? Vad skulle få dig att
känna dig trygg och kanske lite som hemma?

Var med och tävla – läs allt om hur
tävlingen går till på uddevalla.se/dromtoa
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Nu lyfter Uddevalla
centrum
UNDER ÅRET pågår stora upprustningsarbeten i
centrala Uddevalla, vilket nog alla märker av.
Nedre Kungsgatan fram till Kungstorget får
ny beläggning. Även Kungstorget och ytan
framför Hasselbackshuset får en rejäl översyn. I sluttningen ner mot Bäveån anläggs en
halvcirkelformad trappa. Arbetena är delar i
en större satsning för att lyfta centrum och
under 2019 fortsätter upprustningen med
bland annat Norra Drottninggatan och en
park vid kvarteret Sundberg.

Granithällar och gatsten
till Kungsgatan.

Hasselbackstrappan är
nästan färdig.

JULI
Ny flytbrygga i
Södra hamnen

VM-matcher i
museiparken
Under några heta
dagar i början av
juli visas matcher
från herrarnas fotbolls-VM i Ryssland
på storbildsskärm i
museiparken.

En helt ny flytbrygga kommer
på plats i Södra
hamnen i Uddevalla. Träbryggan blir
snabbt ett populärt
promenadstråk.

AUGUSTI

Park
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Fri
entré
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Provtagningar vid
Riversideängen
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Utomhusbio och
musik i parkmiljö
Åtta torsdagskvällar
i juli och augusti anordnas Parksommar
i Margretegärdeparken. Beatrice Eli
och Lash är några
av artisterna.

Det har bedrivits
många olika
verksamheter i
anslutning till Riversideängen genom
åren. För att så
småningom kunna
bygga bostäder på
marken undersöks
nu om området är
förorenat. Sedan
utreds hur den förorenade marken ska
tas om hand.

Norskt intresse för toalettvatten i kretslopp
Uddevalla kommun får besök från Norges
miljö- och biovetenskapliga universitet i Ås.
Syftet är att ta del av Uddevallas kretsloppssytem för avlopp. De gör bland annat
studiebesök på en av Uddevallas kretsloppsanläggningar, Sunds gård.
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Stor renovering av
Gula villan
GULA VILLAN på Emaus lantgård renoveras av
elever som läser byggutbildning på gymnasienivå på Uddevalla vuxenutbildning. Målet
är att återställa huset till dess ursprungliga
skick. Tidigare fanns förslag på att riva Gula
villan och det möttes av ett starkt motstånd
bland Uddevallaborna.
PRIMÄRT SER

elever och lärare till att huset
tätas uppifrån och nedifrån så att inte fukt
tränger in. Dränering och värme ses över
och fönster renoveras. Eleverna får kunskap
om olika byggmoment, material och miljöteknik.

EMAUS LANTGÅRD har cirka 37 000 besökare
per år, och framförallt är det barn, unga och
familjer som kommer till området.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Agneberg med i
film om EU-valet

Japansk utmärkelse till Uddevalla
Uddevalla kommun tilldelas Japans utrikesministers utmärkelse. Priset mottas av
Alf Gillberg ur Japans Sverigeambassadör
Shigeyuki Hirokis hand. Uddevalla är vänort
till Okazaki i Japan.

Uddevalla gymnasieskola Agneberg
har tillsammans
med två andra
gymnasieskolor i
landet blivit utvalda
att medverka i en
film om EU-valet.
Flera scener filmas i
Uddevalla, där ett
antal elever, lärare
och rektor är med.

Broddar till alla
över 70 år
Även i år delar
Uddevalla kommun ut halkskydd
kostnadsfritt till alla
Uddevallabor från
70 år. Erbjudandet
är ett led i satsningen på att minska
antalet fallolyckor.

Förskolebussarna anländer till Uddevalla
Strax innan jul kommer två gula förskolebussar till Uddevalla. Bussarna ska användas av barn och förskolepersonal vid Hälle
förskola i Ljungskile och Hovhults förskola i
Uddevalla.
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Verksamheten 2018 i siffror
Uddevallas resultat blev
+ 40 miljoner kronor. Verksamheterna gick dock 18
miljoner kronor sämre än
budget. Överskottet finns
framför allt i realisationsvinster och bättre finansnetto
än budgeterat. Den kommunala ekonomin står inför
flera utmaningar i framtiden
då verksamheternas resultat
är negativt för andra året i
rad och investeringsbehoven
växer.

Härifrån kommer kommunens intäkter
Kommunens intäkter består till största
delen av skatteintäkter från invånarna.
Skatteintäkterna baseras på skattesatsen
som kommunfullmäktige beslutat. Förutom
skatteintäkter har kommunen intäkter i
form av olika avgifter, statsbidrag med
mera. Tillsammans ska intäkterna finan-

siera de olika tjänster som kommunen
tillhandahåller invånarna.
Kommunens intäkter uppgick till 4 330
miljoner kronor varav skatter, utjämning
och statliga generella bidrag svarade för
3 325 miljoner kronor.

Avgifter 3%
Skatt 59%

Riktade statsbidrag 7%

Bidrag 18%

Övrigt 4%
Räntor 2%

Ersättning från landsting/kommuner 5%

Hyror och
arrenden 2%

Skatteintäkter
Skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag
ökade med 3 procent
eller 97 miljoner kronor
under året jämfört med
2017.

Så här fördelades kommunens kostnader

Investeringar

De pengar kommunen får in används till
olika typer av kostnader. I detta diagram
ser du hur kostnaderna fördelades under
2018. Här kan du bland annat se att

Årets investeringar uppgick
till 344 miljoner kronor, vilket
innebär en ökning med
155 mkr jämfört med 2017.
Största enskilda investeringen var fortsatt nybyggnation av Källdalsskolan
med 97 mkr.

65 procent av kostnaderna avser
personal, det vill säga löner med mera
till anställda, som exempelvis lärare, omsorgspersonal och parkarbetare.

Lokal/fastighetskostnader 6%
Personal 65%

Köp av verksamheter 13%

Avskrivningar, räntor mm 4%

Material 3%
Bidrag 3%

Övrigt 6%
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Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter
Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar.
Vård, skola och omsorg står tillsammans för cirka 83 procent av kommunens verksamhet.

Övrigt 20 öre

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta 20 öre

Gata och park 3 öre
Kultur och fritid 4 öre

Gymnasieskola 10 öre

Grundskola 16 öre
Individ och familje
omsorg 7 öre
Insatser enligt LSS/SFB
10 öre

Förskola 10 öre

Kommunens investeringar under fem år

Kommunens resultat under fem år
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När vi lägger 2018 bakom oss kan vi konstatera att
Uddevallaborna under året blev nästan 500 fler och
totalt var drygt 56 000 när klockan slog midnatt på
nyårsafton. Kommunen fortsätter därmed sin stadiga
tillväxt och stärker sin position som hjärtat i Bohuslän.

Uddevalla fortsätter att växa
Befolkningsutvecklingen under fem år
Invånare
56 259
55 763

56 000
55 164
55 000
54 180
54 000

53 517

53 000

0

* preliminära siffror

+496

52 000

+599

att kunna fortsätta vara en
konkurrenskraftig kommun är
fungerande kommunikationer.
Uddevallas läge mellan Göteborg och Oslo är strategiskt och
Bohusbanan är en pulsåder för
gott liv norr om Göteborg. En
rapport som blev klar under 2018
lyfter fram de vinster ett dubbelspår på Bohusbanan skulle ge
i form av snabbare transporter,
bättre pendlingsmöjligheter och
positiva miljöaspekter.
Med starkt byggande,
kontinuerlig befolkningstillväxt och en snabb och smidig

position ytterligare som hjärtat i
Bohuslän.

+984

områdesplan som ger utrymme
för upp till 3 500 nya bostäder,
kring inloppet till Bäveån, mitt i
centrala Uddevalla. Målsättningen är att bostäderna ska blandas
med arbetsplatser, butiker,
restauranger, kaféer, förskolor,
skolor och andra verksamheter
för att skapa ett levande område
dygnet runt.
Under 2018 lyftes dessutom
hela centrala Uddevalla genom
omfattande uppfräschning. Centrums huvudstråk Kungsgatan

EN VIKTIG förutsättning för

kommunikation mot Göteborg
och Oslo finns stora möjligheter för Uddevalla att stärka sin

+663

BLICKAR MAN framåt finns en

fick helt ny beläggning och nya
grönytor, området kring Kungstorget och Hasselbacken bands
ihop med Bäveån genom att en
halvcirkelformad trappa byggdes
ner mot vattnet. Även Norra
Drottninggatan ingår i denna
stora satsning. Målet är att skapa
en mer attraktiv stadskärna för
alla att trivas i och för näringsidkare att verka i.

+492

B

efolkningstillväxten
medför ett ökat behov
av bostäder, ett behov
som möts med ett
utökat byggande. Inte minst
har detta märkts av i centrala
Uddevalla.
Under 2018 uppfördes ett
drygt hundratal lägenheter i
centrala stan, bland annat i
kvarteret Eol intill Kampenhof
och tvärs över gatan i kvarteret
Sundberg.

2014

2015

2016

2017

2018
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FRAMÅT

NÅGRA SIFFROR FRÅN 2018

(prognos för 2027)

328

1 617

5 932

3 174

9 945

60 695

Antal
nyregistrerade
företag

Antal barn i
kommunal
förskola

Antal barn i
kommunal
grundskola

Antal barn i
Uddevalla
gymnasieskola

Antal barn i
skolålder, 6–18 år

(56 259 år 2018)

(357 år 2017)

(1 697 år 2017)

(5 674 år 2017)

(3 211 år 2017)

(9 106 år 2017)

Antal invånare

Produktion: Ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen, Uddevalla kommun.
Foto: Uddevalla kommuns bildarkiv, Linda Svensson och Shutterstock.com.

Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00

www.uddevalla.se

