
  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Kommunfullmäktige 

 

1(2) 

2023-01-03  
 

 

 
 

 
 
Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hörsalen, Bohusläns museum  kl. 17:30 onsdagen den 11 januari 2023  
  
Ordförande Christina Nilsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: Anna-Lena Heydar (S) och Henrik Sundström (M) måndagen den  
16 januari kl. 16:00. 

 

2.  Information om säkerhetsrutiner för kommunfullmäktiges 

sammanträden 
Dnr KS 323521  

Kl. 17:30-17:50, 
Björn Segelod, 
säkerhetschef 

3.  Information om uppföljande granskning av 2020 års fördjupade 

granskningar 
Dnr KS 323520  

Kl. 17:50-18:10, 
Mikaela Gretzer, 
Ernst & Young 

4.  Information om välfärdsredovisning 2022 
Dnr KS 323519  

Kl. 18:10-18:30, 
Emelie Eék, 
folkhälsostrateg, 
Helena Svernling, 
utredare 

5.  Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om 

enkelt avhjälpta hinder 
Dnr KS 2019/00910  

 

6.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00119  

 

7.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00118  

 

8.  Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00120  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2022/00117  

 

10.  Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2022/00116  

 

11.  Välfärdsredovisning 2022 
Dnr KS 2020/00285  

 

12.  Val av ledamöter i vissa stiftelser, från och med 2023 
Dnr KS 2022/00605  

 

13.  Val av lekmannarevisorer till kommunala bolag, kommunalförbund, 

stiftelser m.m från och med 2023 
Dnr KS 2022/00614  

 

14.  Anmälan av granskningsrapport om kommunens långsiktiga 

ekonomiska planering 
Dnr KS 2022/00686  

 

15.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 
Dnr KS 2023/00001  

 

16.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

17.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Förtäring av citrusfrukter och nötter undanbedes med hänsyn till allergiker.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 368 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunala rådet för äldres protokollsutdrag 2022-12-06  § 50. 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-12-06  § 51. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för (M)-, (SD)-, (KD)- och (UP)-gruppernas ledamöter: att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utveckla samarbetet med råden gällande 
enkelt avhjälpta hinder och i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C): bifall till 
förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 368 

Reservation 

Kristdemokraternas, Uddevallapartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
Sebastian Johansson 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-11-21 Dnr KS 2019/00910 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 

om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
 



 

 

Enkelt avhjälpta hinder! 
 
 
 
 
 

 
Ett tillgängligt samhälle är viktigt för alla. Vår lagstiftning för detta bygger på FNs 
konvention om mänskliga rättigheter. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många 
som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Offentlig miljö ska kunna användas 
både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, 
rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av 
andra orienteringsförmågor ska kunna använda nyttja offentlig miljö & byggnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget avsatt för ”Enkelt avhjälpa hinder” men 
samverkan med idéburen sektor kan utvecklas. Kommunen har ett råd för personer med 
funktionsnedsättning där organisationerna har 10st platser utifrån riktlinjer antaget här i 
kommunfullmäktige. I riktlinjerna står det att: 
 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 
organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 
representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 
medborgargrupp. Länk till riktlinjerna: 
https://www.uddevalla.se/download/18.7a2215159056b9edae52/1483368857392/Riktlinjer
%20för%20kommunala%20rådet%20för%20äldre%20och%20kommunala%20rådet%20fö
r%20personer%20med%20funktionsnedsättning.pdf 
 
 
Tyvärr så fungerar inte denna ömsesidiga dialog gällande ”Enkelt avhjälpta hinder” då 
samhällsbyggnad inte prioriterar åtgärder tillsammans med rådet. Ibland har nämnden 
anlitat en tillgänglighets konsult som tyvärr heller inte samverkat och då kan det bli fel. 
Rådet har ingen egen budget och även om man skall samverka så fungerar det inte, så 
här krävs en bättre styrning. Ett sätt kan vara att låta rådet få hantera en del utav 
budgeten för ”Enkelt avhjälpa hinder”. Ett annat sätt kan vara att 
samhällsbyggnadsnämnden skall samråda med råden kring prioriteringen utav ”Enkelt 
avhjälpa hinder” före beslut. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett arbetssätt tillsammans med 
råden gällande budgetposten ”Enkelt avhjälpa hinder” enligt motionens intentioner. 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-10-12 Dnr SBN 2019/00878 

  

 

Handläggare 

Trafikingenjör Anna Djärv 
Telefon 0522-69 83 09 
anna.djarv@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Stefan 

Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 

avhjälpta hinder  

Sammanfattning 

Motionären Stefan Skoglund skriver i sin motion att samhällsbyggnadsnämnden har en 
budget avsatt till ”enkelt avhjälpta hinder” och önskar att ett arbetssätt utarbetas 
tillsammans med råden gällande denna budgetpost.  
 
Förvaltningen ser positivt till att ha ett gott samarbete med det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att utforma en 
god tillgänglighet på allmän platsmark. Genom samråd mellan råden och 
tjänstepersoner kan olika aspekter på utformning av tillgänglighet lyftas och diskuteras i 
olika skeden.  
 
I Gatu- och parkförvaltningens planering av åtgärder ingår tillgänglighet som en del i 
underlaget. Det gäller exempelvis vid utformning av övergångsställen, passager, 
hållplatser, ledstråk på gång- och cykelbanor, i detaljplanearbete och vid större åtgärder 
på allmän plats och nybyggnationer. Utformningen görs främst utifrån Trafikverkets 
regelverk ”Vägars och gators utformning” (VGU), SKR och Trafikverkets handbok 
”Mobilitet för gående, cyklister och mopedister” (GCM-handboken) och Trafikverkets 
sammanställning ”Planering och utformning för fotgängare med fokus på personer med 
synnedsättningar”. Gatu- och parkförvaltningen har tagit fram standardritningar för 
passager över gata utifrån nämnda handlingar. 
 
Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder inom ordinarie investeringsram, 
framförallt inom s k mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner samt 
planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 
 
Förvaltningen ser en utvecklingspotential när det gäller information till och dialog med 
de kommunala råden. Exempelvis inför genomförande av investeringsprojekt och 
underhållsarbeten, men också i tidiga planeringsskeden som exempelvis framtagande av 
bestämmelser och planer för Uddevalla kommun. Gatu- och parkförvaltningen som 
förvaltar och utvecklar allmän platsmark har ett extra tydligt ansvar i kommunikationen 
med råden. Förbättringar i kommunikationsrutiner har påbörjats, exempelvis genom 
dialog inför ny standard för kontrastmarkering i trappor. Ytterligare planer avses 
stämmas av med råden inför beslut.  
Tillsammans med de kommunala råden kan förvaltningen gå igenom arbetssätt för att 
gemensamt komma överens om vad som kan justeras i processen.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-10-12 Dnr SBN 2019/00878 

  

 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-23  
Bilaga Genomgång av verksamhetens arbete med tillgänglighet 2021-09-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsunderlag 2022-03-22 § 111  
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag 2019-12-11 § 324  
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder 2019-12-18 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Anna Djärv 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala rådet för äldre 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 401 Dnr SBN 2019/00878 

Remiss från kommunfullmäktige om motion från Stefan 
Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder  

Sammanfattning 

Motionären Stefan Skoglund skriver i sin motion att samhällsbyggnadsnämnden har en 
budget avsatt till ”enkelt avhjälpta hinder” och önskar att ett arbetssätt utarbetas 
tillsammans med råden gällande denna budgetpost.  

Förvaltningen ser positivt till att ha ett gott samarbete med det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att utforma en 
god tillgänglighet på allmän platsmark. Genom samråd mellan råden och 
tjänstepersoner kan olika aspekter på utformning av tillgänglighet lyftas och diskuteras i 
olika skeden.  

I Gatu- och parkförvaltningens planering av åtgärder ingår tillgänglighet som en del i 
underlaget. Det gäller exempelvis vid utformning av övergångsställen, passager, 
hållplatser, ledstråk på gång- och cykelbanor, i detaljplanearbete och vid större åtgärder 
på allmän plats och nybyggnationer. Utformningen görs främst utifrån Trafikverkets 
regelverk ”Vägars och gators utformning” (VGU), SKR och Trafikverkets handbok 
”Mobilitet för gående, cyklister och mopedister” (GCM-handboken) och Trafikverkets 
sammanställning ”Planering och utformning för fotgängare med fokus på personer med 
synnedsättningar”. Gatu- och parkförvaltningen har tagit fram standardritningar för 
passager över gata utifrån nämnda handlingar. 

Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder inom ordinarie investeringsram, 
framförallt inom s k mindre investeringar för genomförande av handlingsplaner samt 
planerat underhåll av gator, vägar och allmän platsmark. 

Förvaltningen ser en utvecklingspotential när det gäller information till och dialog med 
de kommunala råden. Exempelvis inför genomförande av investeringsprojekt och 
underhållsarbeten, men också i tidiga planeringsskeden som exempelvis framtagande av 
bestämmelser och planer för Uddevalla kommun. Gatu- och parkförvaltningen som 
förvaltar och utvecklar allmän platsmark har ett extra tydligt ansvar i kommunikationen 
med råden. Förbättringar i kommunikationsrutiner har påbörjats, exempelvis genom 
dialog inför ny standard för kontrastmarkering i trappor. Ytterligare planer avses 
stämmas av med råden inför beslut.  

Tillsammans med de kommunala råden kan förvaltningen gå igenom arbetssätt för att 
gemensamt komma överens om vad som kan justeras i processen. 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2022-02-23  
Bilaga Genomgång av verksamhetens arbete med tillgänglighet 2021-09-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsunderlag 2022-03-22 § 111  
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag 2019-12-11 § 324  
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder 2019-12-18 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Jerker Lundin (KD): anse motionen besvarad istället för bevilja 
 
Mattias Forseng (SD) och Kent Andreasson (UP) ansluter sig till Jerker Lundins (KD) 
yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Jerker 
Lundin (KD), Mattias Forseng (SD) och Kent Andreassons (UP) yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bevilja motionen 

Reservation 

Jerker Lundin (KD), Göran Åhrén (KD), Mattias Forseng (SD), John Alexandersson 
(SD) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-11-21 
Mikael Staxäng 

Torun Elgebäck 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-21 intygar  
Ola Löfgren 
 
Skickat 2022-11-21 till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala rådet för äldre 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 



  
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-12-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten.  
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12.  
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att bifalla motionen. 

 
 
Vid protokollet 
Stefan Skoglund 
 
Justerat  
Stefan Skoglund (S), Bo Simonsson 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-12-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska 
samverka med rådet för personer med funktionsnedsättning vad gäller nämndens budget 
för ”enkelt avhjälpa hinder”. Enligt motionen bör samverkan ske tidigt i processen och 
råden ska ges möjlighet att delta i dialog om prioriteringar av insatser, alternativt få 
besluta om en del av budgeten. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt det kommunala rådet för 
äldre och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. Ärendet har 
behandlats av råden under 2020 och då ställt sig bakom skrivelser från funktionsrätt 
Sverige samt pensionärsföreningarna i Uddevalla som tillstyrkt motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-11-17. I nämndens 
beslutsunderlag framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser möjlighet att utveckla 
samarbetet med råden t.ex. genom dialog inför genomförande av investeringsprojekt, 
underhållsarbeten och framtagande av planer. Nämnden föreslår att motionen ska 
bifallas. 

Ordförande Stefan Skoglund (S) frågar om kommunala rådet för äldre ska följa förslaget 
i handlingarna och finner rådet göra det.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-17 § 401. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-12. 
Motion från Stefan Skoglund (S) 2019-12-18. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen.  

 
Vid protokollet 
Ellinor Olsson-Andersson 
 
Justerat  
Stefan Skoglund, Inger Samré 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 369 Dnr KS 2022/00119 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 
Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 
följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag:  
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-11-23 § 188 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 
2020–2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer,  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) om att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration,  

att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 om att dela ut gåvobok till 
nyfödda. 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2022-12-22: Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22: Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 
Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 
följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag:  
  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering 
utifrån bla Plan integration.  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-11-23 § 188 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från flerårsplan 
2020–2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer.  
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) om att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration.  
 
att  godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 om att dela ut gåvobok till 
nyfödda. 
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Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 och uppdrag från Plan 
Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och kunnat 
följas i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberättelserna. 
 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla  
digitala och automatiserade processer. 
Att arbeta med att utveckla digitala och automatiserade processer för att underlätta  
arbete och arbetsmiljö för anställda, att underlätta, främja och attrahera besök och  
besökare eller användare i verksamhet, anläggningar eller i andra uppdrag kultur och  
fritid har är en aspekt i av det ordinarie kvalitet- och utvecklingsarbete. 
 
Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030,  
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för  
remisshantering utifrån bla Plan integration. 
Kultur och fritid arbetar med att ta fram underlag och metodstöd för hur förvaltningen  
hanterar, svarar och gör utlåtanden i remissärenden. I stödet framgår vilka perspektiv  
som behöver beaktas där integration ingår som ett av flera. Med hänvisning till detta  
arbete bedömer kultur och fritid att detta uppdrag kan avslutas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och  
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda. 
Att dela ut gåvobok är en del av bibliotekens ordinarie verksamhet, alla familjer med  
nyfödda barn erbjuds gåvobok via BVC varför uppdraget kan avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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 2022-10-05 

Möte: Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden  

Tid och plats: Stadshuset sammanträdesrum Kompassen 2022-10-05 kl. 15:30-
15:50. 

Närvarande: Från kommunstyrelsen: Ingemar Samuelsson (S) (ordf.), 
Christer Hasslebäck (UP), Malin Krantz, Bengt Adolfsson,  
Ann-Louise Joona. 
 Från Kultur och fritidsnämnden: Annelie Högberg (S),  
Kent Andreasson (UP), Annica Ryman. 
 
Sekreterare: Sebastian Johansson 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda samt diskussion om uppdrag som behöver förlängas 

Kultur- och fritidsnämnden anser följande uppdrag klara för att slutrapporteras. 
 
Från flerårsplaner 
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 har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått 
i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 
och bör kvarstå. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av 
lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete. 
 
Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 
och bör kvarstå. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”. 
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Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 
 
Från Plan Integration 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende 
och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla 
Plan integration 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att  dela ut gåvobok till nyfödda 
 
Kultur- och fritidsnämnden önskar att följande uppdrag förlängs. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att  genomföra medborgardialog med unga angående 
utformningen av Hus för kultur. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över förlängningarna. 
 

Ekonomisk lägesrapport och senaste prognosen 

Förvaltningschef Annica Ryman informerar om utfallet i den senaste 
delårsrapporten. Prognosen för helåret landar på – 1,2 mkr. 
 
Nämndens ekonomi präglas fortsatt av en långsamt återstart efter två år av 
minskad verksamhet på grund av covid-19. Intäkterna för entréavgifterna till 
badhuset har exempelvis ännu inte återhämtat sig till nivåerna före pandemin. 
 

Redovisning av nämndens arbete utifrån utfallet av nämndernas 

internkontroll 2021 

Förvaltningschef informerar om utfallet och åtgärder kopplade till 2021 års 
internkontroll. 
 
Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

Granskningen visar att personal inom kultur och fritidsförvaltningen i huvudsak 
har tecknat skriftliga avtal vid i de fall där distansarbete är möjligt, i enlighet med 
kommunens bestämmelse. 
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Uppföljning av rutin för konstregister 

Vid ett stickprov visade sig att 9 av 15 konstverk återfanns på de platser de var 
registrerade på. Problemen bedöms i huvudsak vara organisatoriska, att 
förvaltningarna inte känner till de rutiner som finns för kommunens konst. 
 
Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av 

Covid-19 

Granskningen visar att vissa verksamheter har lyckats bättre än andra med att hitta 
andra kontaktvägar till barn och ungdomar när verksamheterna har tvingats ställa 
om under pandemin. Nya insatser genomförs för att kompensera för de negativa 
konsekvenserna av de senaste årens nedstängningar. 
 

Information om nämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef Annica Ryman lämnar information om kultur och fritids 
systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Sjukfrånvaron bland medarbetarna har sjunkit under tertial 2. 
 
Tillbuden uppgår till 27 stycken. De flesta uppstår inom bibliotekens och 
badhusets verksamheter. 
 
 
……………………………  …………………………….. 

Ingemar Samuelsson (S)  Annelie Högberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

 

 

 

Minnesanteckningarna skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Utvecklare, planering och styrning, kommunledningskontoret. 
Minnesanteckningarna anmäls till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 
Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 
kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att 
utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till 
nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående 
utformningen av Hus för kultur.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 
 
Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 
 
att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

Kulturstråket är ett stadsutvecklingsprojekt. Utveckling av ett kulturstråk i centrum är 
därmed påbörjad och projektplan finns, uppdraget bedöms kunna avslutas.  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

Att arbeta med att utveckla digitala och automatiserade processer för att underlätta 
arbete och arbetsmiljö för anställda, att underlätta, främja och attrahera besök och 
besökare eller användare i verksamhet, anläggningar eller i andra uppdrag kultur och 
fritid har är en aspekt i av det ordinarie kvalitet- och utvecklingsarbete. 

Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration. 

Kultur och fritid arbetar med att ta fram underlag och metodstöd för hur förvaltningen 
hanterar, svarar och gör utlåtanden i remissärenden. I stödet framgår vilka perspektiv 
som behöver beaktas där integration ingår som ett av flera. Med hänvisning till detta 
arbete bedömer kultur och fritid att detta uppdrag kan avslutas.  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Att dela ut gåvobok är en del av bibliotekens ordinarie verksamhet, alla familjer med 
nyfödda barn erbjuds gåvobok via BVC varför uppdraget kan avslutas.  
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Annica Ryman Viktoria Andreasson 
Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KFN 2022/00112 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 
och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående utformningen av Hus 
för kultur.  
  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  
  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för konstgräsplaner.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Förslag till beslut på mötet  
Monica Bang Lindberg (L) lägger följande ändringsförslag: 
 
Uppdraget om utveckling av ett kulturstråk i centrum ska förlängas och inte avslutas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Monica Bang Lindbergs (L) 
ändringsförslag och finner att nämnden godkänner ändringsförslaget. 
 
Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen, 
med undantag för uppdraget om att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum.  

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 

 
Vid protokollet  
Josefin Florell  
 
Justerat 2022-11-25  
Annelie Högberg, Jerker Lundin  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-25 intygar  
Josefin Florell  
 
Skickat 2022-11-25 till  
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 370 Dnr KS 2022/00118 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen. 

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för 
avslut.  
- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare  
   processer i dialog med de berörda  
- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer  
- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030  
- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022  
- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-11-17 § 381 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan  
2020-2022 samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av ovan nämnda uppdrag. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
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Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen. 
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för 
avslut.  
- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare  
   processer i dialog med de berörda  
- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer  
- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030  
- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022  
- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
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2020-2022 samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25  
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Sammanställning, avrapportering av uppdrag från flerårsplan 

2020-2022, samt ur fullmäktiges planer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog 
med de berörda 
Nämnden och dess förvaltning har arbetat för att effektivisera myndighetsutövningen. 
Handläggningstiderna och externa undersökningar av bemötande och effektivitet visar 
över en längre tid goda resultat för myndighetsutövningen. Senaste perioden visade en 
handläggningstid på i genomsnitt 4,2 veckor för delegationsbeslut av bygglovsärende 
och att 96% av ärendena har hanterats inom den lagstadgade tiden om 10 veckor. 
 
Stödet kring de administrativa processerna kopplat till miljö, bygg och plan är samlat i 
ett gemensamt team som arbetar med att utifrån ett helhetsperspektiv förbättra 
processerna. Teamet har en viktig funktion i att identifiera olikheter inom 
handläggningen, föreslå förbättringar och åtgärder för en effektiv handläggning.  
 
Delprojektet att införa digital bygglovsprocess fortsätter och är en del i projektet digital 
samhällsbyggnadsprocess. 
Arbete pågår med att ta fram upphandlingsunderlag för att digitalisera 
mikrofilmsarkivet vilket kommer att effektivisera och förenkla såväl administrationen, 
ansökningsförfarandet och handläggningen. Inom ramen för förvaltningens 
kvalitetsarbete har processerna gällande överklagande och detaljplan gåtts igenom för 
att säkerställa effektiv och korrekt hantering. För att effektivisera handläggning och 
administration, men även för att förenkla för kommuninvånarna arbetar förvaltningen 
med ett projekt kring digitala utskick. Arbete pågår med att se över vilka krav som 
behöver ställas på en sådan tjänst. 
 
Bedömningen är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet och att det finns en 
framarbetad struktur för vidare arbete. Kommunstyrelsen godkände avrapportering på 
höstens uppsiktspliktsmöte. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 
Förvaltningens planeringsavdelning arbetar kontinuerligt med frågan om effektivare 
planprocesser och arbetet kommer fortlöpa över lång tid för att effektivisera 
planprocessen, där det är möjligt utan att riskera rättssäkerhet. I processen sker många 
utredningar och samråd i olika skeden som är styrda enligt lag och går därför inte att 
effektivisera bort. Däremot genomförs bland annat arbetet genom att rätt utredningar, i 
rätt omfattning görs. Förvaltningen arbetar även med exploatörssamverkan, där 
exploatören kan ta ett större ansvar för processerna och tidsåtgången, vilket sparar 
förvaltningen tid. Samt möjligheten att via ramavtal med plankonsult avlasta enheten. 
En benchmarking av tidsåtgången för planer i Uddevalla har jämförts med jämförbara 
kommuner, vilket visar på goda resultat. 
 
Arbetet med att digitalisera planprocessen har resulterat i att alla nya detaljplaner görs 
nu digitalt och processens olika samrådsskeden sker såväl på vår hemsida som genom 
fysisk utställning. Information om pågående planers geografiska avgränsning och status 
tillgängliggörs internt i kommunens karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk 
selekteras informationen ytterligare och pågående planer visas där istället som en punkt 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i förvaltningens ordinarie 
verksamhet och lyftes till höstens uppsiktpliktsmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
 
Plan integration 2030 
2020-12-09 antog kommunfullmäktige i Uddevalla kommun det långsiktiga och 
strategiska dokumentet ”Plan Integration 2030”. Planen är vägledande i arbetet för 
integration och innehåller en övergripande målbild, med strategiska ställningstaganden 
inom tre utpekade verksamhetsområden. Den övergripande målbilden är att förbättra 
integrationen genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Vid varje ny mandatperiod ska en uppdragsbilaga tas fram, som beskriver hur 
kommunens nämnder och kommunala stiftelser och bolag, bidrar till att förbättra 
integrationen genom antagna politiska uppdrag. Inför ny mandatperiod lyfts uppdragen 
till politiken för avrapportering enligt gällande rutin. 
 

 

Uppdrag att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga offentliga miljöer ska 
präglas av ett helhetsperspektiv 
Nämnden och dess förvaltning arbetar med att skapa helhetsperspektiv inom alla 
projekten, både i centrum och övriga offentliga miljöer. Det sker genom samarbete inom 
förvaltningen, med kommunala bolag och funktioner på kommunledningskontoret. 
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Nämndens presidium och förvaltningschef är också en del av den kommunövergripande 
arbetsgruppen för trygghetsskapande åtgärder som samordnas av kommunstyrelsen. 
 
Under perioden har planering pågått för åtgärder under 2022 på och kring Dalabergs 
centrum kopplat till pågående uppdraget om att initiera och planera för samt genomföra 
en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum. Bland annat ska belysning sättas 
upp i gångtunnel, förbättringar på parkeringen framför kyrkan, investering i 
julbelysning samt ökad samverkan med Bohusarken kring drift och skötsel på Dalabergs 
centrum. Samtliga åtgärder bidrar till ökad trygghet i området. 
 
Nya investeringar lyftes in i flerårsplanen 2022-2024 för tvärgator kring Kungsgatan 
och Hultmans gränd samt upprustning av stadsparker och stadsberg i staden. Arbetet 
med upprustning av Stadsberget på börjades under årets första period. Gymnasieelever 
involverades och lämnade förslag. I samtliga av projekten ska och sker insatser 
avseende belysning och förbättringar av trafikmiljön som en del av trygghetsskapande 
åtgärder. Styrande i arbetet är i relevanta delar medborgarfokus och tillgänglighet. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att samverka över förvaltningsgränser, med kommunala bolag samt andra 
intressenter för att öka hänsynstagandet till integrationsfrågan i detaljplanarbetet 
Ett bra exempel på hur nämnden och dess förvaltning samverkar kring 
integrationsfrågan och planeringsarbete är pågående arbete med medborgarbudget på 
Dalaberg. Tillsammans arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra intressenter i området för att skapa 
attraktiva offentliga ytor och mötesplatser i och i närheten av Dalabergs centrum. 
Samrådsförfarandet kring planprogrammet för västra centrum kommer delvis att ske 
genom en medborgardialog. Förhoppningarna är att grupper som vanligtvis inte tar del 
av materialet får möjlighet att lämna synpunkter. 
 
I samhällsbyggnadsprocessen finns ett lagkrav, att under detaljplanarbetet hänsyn tas till 
integrationsfrågan, genom att redogöra för en plans sociala konsekvenser. Om det kan 
antas medföra betydande konsekvenser eller att det är svårt att avgöra förutsättningarna 
och riskerna bör även en social konsekvensanalys (SKA) genomföras. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
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Uppdrag att samverka med Komvux/Astar och arbetsmarknadsavdelningen för att ta 
emot praktikanter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av samverkan med 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och vuxenutbildningen med flera. Inom 
förvaltningens operativa verksamhetsområden finns ett etablerat samarbete och flertalet 
resurser från (AMA) är inne i verksamheterna. Även stående platser finns till 
förfogande och placering kan ske utifrån möjlighet till handledning. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att arbeta för att bryta segregation inom utsatta verksamhetsområde 
Förvaltningens lokalvårdsverksamhet har nu en framtagen lokalvårdsguide, med bland 
annat metodfilmer i drift som bland annat ska bidra till att minska segregationen inom 
avdelningen. Det har genomförts en visning för samtliga medarbetare och guiden finns 
lätt tillgänglig som app till medarbetarens Ipad. Förvaltningen har ett etablerat 
samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, Vuxenutbildningen samt 
Kunskapskompaniet för att ta emot praktikanter. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltning 
Förvaltningens miljösamordnare, kommunekolog med flera funktioner i samarbete med 
kommunledningskontorets miljöstrateg, har genomfört en årlig miljökonferens och en 
workshop.  
 
Miljökonferensen 2021 och 2022, med målgrupp kommunanställda, förtroendevalda 
och allmänhet, hade 2021 tema biologisk mångfald, dess livsviktiga funktioner och vad 
som händer när den som nu är hotad. 2022 års miljökonferens kommer vara fokus på 
energi.  
 
Workshopen som genomfördes hade hållbarhet i fokus, med bland annat 
hållbarhetskaffe. Här bröts FN:s globala mål för hållbar utveckling ned till det lokala 
perspektivet, och kommunens medarbetare fick tillfälle att resonera om vad det innebär 
i våra olika uppdrag. 
 
Miljösamordnare har också genomfört en utbildning om de globala hållbarhetsmålen för 
förvaltningens alla chefer. Miljösamordnarna genomför också årligen en intern 
miljörevision som bidrar till att stärka kunskapen kring de globala målen. En del större 
projekt analyseras också utifrån påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Ett exempel 
är kajpromenad med översvämningsskyddet. 
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Under 2022 genomfördes en tipspromenad under en veckas tid, med frågor för att öka 
kunskapen om globala målen och innebörden av målen, som är att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa 
klimatkrisen. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
 
Klimatlöften för 2022 

 

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
Mätningens nuläge visar att svinnet ligger på 80 g/portion för måltidsservice samtliga 
verksamhetsområden. Förvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 
regelbundet genomfört mätningar utifrån tre olika typer av svinn - kökssvinn, 
serveringssvinn och tallrikssvinn. 
 
Kommunen har ett uppsatt mål om max 45 g/portion matsvinn. Sammanställningen 
inkluderar samtliga tre svinn typer och ett snitt har tagits för alla typer av verksamheter 
- förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreboende. Mellan dessa 
verksamhetsområden finns stora skillnader vilket gör resultatet för en del områden 
missvisande. Framåt planerar måltidsavdelningen att kunna särskilja de olika 
verksamhetsområdena och redovisa varje verksamhet enskilt för att kunna rikta insatser.  
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Förvaltningen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med 
menyplanering och råvaruval beräknas nu måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad, 
alternativt att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Förvaltningen har valt att beräkna utifrån det sistnämnda och CO2 
mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Förvaltningen fortsätter 
arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet i samverkan med 
Barn- och utbildning samt Socialtjänsten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
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Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Förvaltningen har startat upp ett arbete för att införa ett arbetssätt som en möjlighet till 
finansiering av nyproduktion genom "Grön obligation". Ett uppstarts möte med 
miljösamordnare har genomförts samt genomgång men ekonomichef. Kommunen 
arbetar i nuläget med "gröna obligationer" i projekten Rimnersvallen och Simhallen. En 
uppstart för övriga samt ett fördjupat arbete planeras under hösten. 
  
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2021 att genomföra klimatlöftet "vi 
finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation" Löftet innebär att 
kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv 
eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att 
låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare 
attraktiva investeringsformer. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi installerar solenergi 
Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader 
och vid ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi. Förvaltningens 
VVS-ingenjörer arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader. Dels vid ombyggnationer, dels som stöd till 
förvaltningens projektenhet vid nyproduktion. 
 
Nämnden och dess förvaltningens har fem större pågående projekt - Uddevallas nya 
simhall, Uddevallas nya brandstation, Ramnerödskolan, Bleket förskola samt 
Störtloppsgatan gruppboende. Tre av projekten färdigställs under 2022, brandstationen 
2023 och simhallen ska stå klara 2024. Insatser för att öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Vi bygger i trä 
Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra klimatlöftet "Vi 
bygger i trä" vilket innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i 
ett byggnadsprojekt både i egen regi samt markanvisning. 
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Förvaltningens planeringsavdelning kommer under 2022 i samband med 
förstudien/projekteringen av Källdals förskola utreda förutsättningar och konsekvenser 
av att uppföra en förskola som "Träbyggnad". Utifrån resultatet kommer förvaltningen 
därefter arbeta vidare. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra klimatlöftet "Våra 
nya personbilar är klimatbonusbilar" 
Förvaltningen arbetar utifrån uppdraget och klimatbonusbilar köps in och i första hand 
El-bilar. Det har under en tid varit svårt att köpa in fossilfria fordon. Dels har det varit 
svårt på grund av den interna ladd infrastrukturen i kommunen som parallellt behöver 
utökas för att tillgodose elbilarna med el. Dels på grund av långa leveranstider. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
 
Energi- och klimatplan 

 

Uppdrag att minska och beräkna klimatpåverkan på kommunens måltider 
Förvaltningen påbörjade arbetet under årets första period och genom arbetet med 
menyplanering och råvaruval beräknas måltidens klimatpåverkan. Uppsatt mål är att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad, 
alternativt att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg 
inköpta livsmedel. Förvaltningen har valt att beräkna utifrån det sistnämnda och CO2 
mätningen per juli visar 1,79 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Förvaltningen fortsätter 
arbeta vidare för att sänka klimatpåverkan ytterligare för att nå målet i samverkan med 
Barn- och utbildning samt Socialtjänsten. 
 
 
Uppdrag att minska byggnationers klimatpåverkan, inklusive byggmaterial och 
energianvändning vid drift 
Förvaltningen arbetar med uppdraget på flera sätt. Inom Fastighetsverksamheten är 
minskning av energianvändningen vid drift är ett löpande arbete som genomförs i allt 
som görs vid underhålls- eller reparationsåtgärder. Byte till energisnålare pumpar och 
fläktar samt att tilläggsisolera är exempel på åtgärder som görs. 



 
 

Yttrande 

 

8(9) 

2022-10-25 Dnr SBN 2022/00503 

 

 

Förvaltningens planeringsverksamhet arbetar med frågorna vi vid nyproduktion samt 
kommer en utvärdering genomföras av träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad. 
Det arbetet sker i samband med utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola och 
under hösten kommer en beräkning av klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive 
betongbyggnad att göras. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att vid ny och ombyggnation av kommunala byggnader bör 
träkonstruktioner prioriteras 
Förvaltningens planeringsverksamhet och dess projektenhet kommer under 2022 arbeta 
med att utvärdera träbyggnad kontra en mer traditionell byggnad. Det arbetet sker i 
samband med utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola och under hösten 
kommer en beräkning av klimatpåverkan utifrån träbyggnad respektive betongbyggnad 
att göras. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 
Uppdrag att solenergi installeras vid ny- och ombyggnation på kommunala 
byggnader 
Som huvudregel installeras alltid solenergi vid nybyggnad av kommunala byggnader 
och vid ombyggnation utvärderas möjligheten att installera solenergi. Förvaltningens 
VVS-ingenjörer arbetar med frågor gällande att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader. Dels vid ombyggnationer, dels som stöd till 
förvaltningens projektenhet vid nyproduktion. 
 
Nämnden och dess förvaltningens har fem större pågående projekt - Uddevallas nya 
simhall, Uddevallas nya brandstation, Ramnerödskolan, Bleket förskola samt 
Störtloppsgatan gruppboende. Tre av projekten färdigställs under 2022, brandstationen 
2023 och simhallen ska stå klara 2024. Insatser för att öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet. I enligt 
med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen som 
godkände avrapportering. 
 
 



 
 

Yttrande 

 

9(9) 

2022-10-25 Dnr SBN 2022/00503 

 

 

Uppdrag att fordonsinköp/leasing ska följa upphandlingsmyndighetens kriterier för 
spjutspets eller avancerad. (Klimatbonusbilar 
Förvaltningen arbetar utifrån fattade beslut om att nya inköp av fordon ska vara 
klimatbonusbilar. Under de två första perioderna av året har inköp genomförts där valet 
varit möjligt. I några fall har förvaltningen fått avvakta fordonsinköp på grund av att 
ladd möjligheter inte funnits tillgängliga. I de fallen är det svårt att hitta rätt fordon. 
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ansluta till central samverkan kring fordonshantering som leds av Kungälvs 
kommun. Arbete med att teckna avtal pågår under hösten 2022. Förvaltningens 
bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet och kommer vidare 
hanteras i den nya organisationen för fordonshantering där flera kommuner ingår. 
 
I enligt med rutin lyftes uppdraget på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen 
som godkände avrapportering. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-10-03 Dnr SBN 2022/00503 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från 

flerårsplan 2020-2022, samt uppdrag ur fullmäktiges antagna 

planer 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen.  
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. 
Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 

- Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de berörda 

- Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 
planer 

- Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030 
- Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022 
- Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2020-2022, 
samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-10-03 Dnr SBN 2022/00503 

  

 

 

 

Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 381 Dnr SBN 2022/00503 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2020-2022, samt 
uppdrag ur fullmäktiges planer 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium 18 uppdrag på höstens uppsiktspliktsmöte 2022, 
för att stämma av önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium. 
Uppdragen kommer från flerårsplan 2020-2022, Plan integration 2030, Klimatlöften för 
2022 samt Energi- och klimatplanen. 

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda och hanteras fortsatt inom det 
ordinarie arbetet. 

Följande uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 

1. Uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de berörda 

2. Uppdrag att effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 
planer 

3. Samtliga fem uppdrag från Plan integration 2030 
4. Samtliga sex uppdrag inom Klimatlöften för 2022 
5. Fem uppdrag från Energi- och klimatplanen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Bilaga avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2020-2022, 
samt uppdrag ur fullmäktiges antagna planer, 2022-10-25 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torun 
Elgebäck (C): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-11-21 
Mikael Staxäng 

Torun Elgebäck 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-21 intygar  
Ola Löfgren 
 
Skickat 2022-11-22 till 
Kommunfullmäktige 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 371 Dnr KS 2022/00120 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 
uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 
uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 
verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-16 § 153. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan  
2020-2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-11-28 Dnr KS 2022/00120 

  

 

Handläggare 

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

 

Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 
uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 
verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Socialnämndens protokollsutdrag 2022-11-16 § 153 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna socialnämndens slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan  
2020-2022 om att utveckla digitala och automatiserade processer. 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte 
socialnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2020- 2022 på höstens 
uppsiktspliktsmöte. Uppdraget har rapporterats och kunnat följas i socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och 
verksamhetsberättelser. 
 
Samtliga nämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
Under året har uppdraget rapporterats vid delårsrapporteringarna.  
 
Från delårsrapport april:  
Under perioden januari-april har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering:  
 Den egen framtagna förrådsappen finns nu att se och beräknas vara klar i början på 
juni.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-11-28 Dnr KS 2022/00120 

  

 

 

 

 Evondos gick under januari månad över till drift i ordinarie verksamhet  
 Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna håller på att konfigureras för att anpassas 
till Lifecare HSL  
 CIB-appen togs i drift under början på februari månad.  
 Arbetat med att utveckla månadsmått  
 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan årsskiftet. 
 Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten  
Utifrån befintligt verksamhetssystem kan medborgartjänster skapas. Först ut är 
medborgartjänst IFO och medborgartjänst VoO (vård och omsorg). Medborgartjänsten 
IFO innehåller möjlighet att ansökan om vissa insatser för barn och unga samt att göra 
orosanmälan om barn och unga. Medborgartjänst VoO innehåller möjlighet att ansöka 
om:  
 Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS  
 Vård och omsorgsboende, enligt SoL  
 Trygghetslarm för dig som har pågående insats inom socialpsykiatrin  
 Ansökan vid förändring i pågående beslut om boendestöd Enheten för IT-utveckling 
och IT-stöd har flyttat till nya lokaler på Junogatan 9. Arbete har genomförts för att få 
en fungerade struktur kring IT-rådets process.  
 
Från delårsrapport augusti  
Under perioden maj-augusti sker relativt lite på utvecklingsfronten på grund av 
sommaren. Under tertialen har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering:  
 Alla digitala nyckelskåp är tagna i drift.  
 Införandet av Lifecare boende pågår. Planering har skett för att ta alla vård- och 
omsorgsboendena i drift i början av oktober. Parallellt med detta planeras att starta 
korttidsverksamheten för äldre också.  
 LOV-företagen har börjat skriva avvikelser i Lifecare Avvikelser En av enhetens 
utvecklare är utlånad till Sveriges kommuner och regioner resten av året.  
 
Inom förvaltningen finns en väl upparbetad struktur för hantering av utveckling kring 
digitalisering och automatisering. Inför 2023 finns planer för att utveckla innehållet för 
att få mer effekt av utvecklingsarbetet. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört 
och därför kan avslutas. 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2022-11-09 Dnr SN 2022/00209 

  

 

Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 
rapporteras och följs i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås 
avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna avrapporteringen av uppdraget utifrån flerårsplan 2020-2022 om att 
utveckla digitala och automatiserade processer, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 
uppdragen är: 
 
Samtliga nämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer.  
Under året har uppdraget rapporterats vid delårsrapporteringarna. 
 
Från delårsrapport april: 
Under perioden januari-april har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering: 

 Den egen framtagna förrådsappen finns nu att se och beräknas vara klar i början 
på juni. 

 Evondos gick under januari månad över till drift i ordinarie verksamhet 
 Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna håller på att konfigureras för att 

anpassas till Lifecare HSL 
 CIB-appen togs i drift under början på februari månad. 
 Arbetat med att utveckla månadsmått 
 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan årsskiftet. 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2022-11-09 Dnr SN 2022/00209 

  

 

 

 

 Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten 
Utifrån befintligt verksamhetssystem kan medborgartjänster skapas. Först ut är 
medborgartjänst IFO och medborgartjänst VoO (vård och omsorg). Medborgartjänsten 
IFO innehåller möjlighet att ansökan om vissa insatser för barn och unga samt att göra 
orosanmälan om barn och unga. Medborgartjänst VoO innehåller möjlighet att ansöka 
om: 

 Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS 
 Vård och omsorgsboende, enligt SoL 
 Trygghetslarm för dig som har pågående insats inom socialpsykiatrin 
 Ansökan vid förändring i pågående beslut om boendestöd 

Enheten för IT-utveckling och IT-stöd har flyttat till nya lokaler på Junogatan 9. Arbete 
har genomförts för att få en fungerade struktur kring IT-rådets process.  
 
Från delårsrapport augusti 
Under perioden maj-augusti sker relativt lite på utvecklingsfronten på grund av 
sommaren. Under tertialen har följande skett genom IT-utveckling och digitalisering: 

 Alla digitala nyckelskåp är tagna i drift. 
 Införandet av Lifecare boende pågår. Planering har skett för att ta alla vård- och 

omsorgsboendena i drift i början av oktober.  Parallellt med detta planeras att 
starta korttidsverksamheten för äldre också. 

 LOV-företagen har börjat skriva avvikelser i Lifecare Avvikelser 
En av enhetens utvecklare är utlånad till Sveriges kommuner och regioner resten av året. 
 
Inom förvaltningen finns en väl upparbetad struktur för hantering av utveckling kring 
digitalisering och automatisering. Inför 2023 finns planer för att utveckla innehållet för 
att få mer effekt av utvecklingsarbetet. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört 
och därför kan avslutas. 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Strateg 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Åsa Jarhag Håkansson 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-11-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr SN 2022/00209 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2022 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Uppdragen 
rapporteras och följs i samband med delårsuppföljningarna och 
verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås 
avrapporteras. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget utifrån flerårsplan 2020-2022 om att 
utveckla digitala och automatiserade processer, samt 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Vid protokollet 
Anna-Lena Lundin 
 
Justerat 2022-11-21 
Stefan Skoglund, Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-22 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2022-11-22 
Kommunstyrelsen 
Strateg, socialtjänsten 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 372 Dnr KS 2022/00117 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 
utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 
Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 
kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28. 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-11-24 § 234. 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2022-11-08. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 
flerårsplan 2021–2023 om att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial 
ohälsa och drogförebyggande åtgärder, 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att utreda möjligheterna till ökad 
likvärdighet genom förändrad skolstruktur, 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
arbetsmarknadsutbildningen. 

 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-12-01 Dnr KS 2022/00117 

  

 

Handläggare 

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

 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 
utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 
Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 
kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-11-24 § 234 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från 
flerårsplan 2021–2023 om att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial 
ohälsa och drogförebyggande åtgärder 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att utreda möjligheterna till ökad 
likvärdighet genom förändrad skolstruktur. 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdrag från Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) om att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
arbetsmarknadsutbildningen. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige, lyfte barn- och 
utbildningsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2021- 2023 och uppdrag från 
Plan Integration 2030 på höstens uppsiktspliktsmöte. Uppdragen har rapporterats och 
kunnat följas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningar och verksamhetsberättelser. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-12-01 Dnr KS 2022/00117 

  

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder. 
Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler skolenheter. Uppdraget anses 
slutfört och implementerat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur. 
Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan resulterade under 2021 i ett 
nämndbeslut om förändrad skolstruktur. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, 
som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 234 Dnr BUN 2022/01019 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges Plan 
Integration 2030 och flerårsplan 2021-2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen föreslås slutrapporteras. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur 
föreslås slutrapporteras.  
Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten i maj 2022. 5 oktober 2022 togs 
uppdraget åter upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra 
mot att uppdragen tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder föreslås slutrapporteras. Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler 
skolenheter. Uppdraget anses slutfört och implementerat. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av följande uppdrag: 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder.” 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-11-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 234 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2022-11-30 
Roger Ekeroos (M), Anibal Rojas Jorquera (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-11-30 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedieras 2022-12-01 
Kommunfullmäktige  
Grundskolekontoret  
Gymnasiekontoret  
Vuxenutbildningen  
Verksamhetsstrateg   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-11-08 Dnr BUN 2022/01019 

  

 

Handläggare 

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson 
Telefon 0522-69 71 36 
anna.jonsson@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges Plan 

Integration 2030 och flerårsplan 2021-2023 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen föreslås slutrapporteras. 
Uppdraget anses slutfört och implementerat. Lärlingscentrum är igång och 
verksamhetens mål att öka antalet lärlingar är uppnått. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur 
föreslås slutrapporteras.  
Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten i maj 2022. 5 oktober 2022 togs 
uppdraget åter upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra 
mot att uppdragen tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder föreslås slutrapporteras. Arbetet med TSI magneten är startat och utökat till fler 
skolenheter. Uppdraget anses slutfört och implementerat. 5 oktober 2022 togs uppdraget 
upp på uppsiktsplikten och Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot att uppdragen 
tillställs kommunfullmäktige för avslutande. 
 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av följande uppdrag: 
 



 Tjänsteskrivelse  
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”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsutbildningen.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges Plan Integration 
2030 att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur.” 
 
”Barn- och utbildningsnämndens uppdrag utifrån flerårsplan 2021-2023 att 
vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder.” 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Jonsson 
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 373 Dnr KS 2022/00116 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 
kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 
pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 
att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Dessa är samtliga klimatlöften (gäller år 2022), 
översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen samt flerårsplansuppdraget 2020-
2022 att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-11. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förklara följande uppdrag avslutade: 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige, att göra en översyn av 
bolagsdokumenten i UUAB-koncernen, 

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda, 

Klimatlöfte 1,4,7,8,19 och 20.  

 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
Sebastian Johansson 
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1(3) 

2022-11-11 Dnr KS 2022/00116 

  

 

Handläggare 

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

 

Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 
pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 
att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Dessa är samtliga klimatlöften (gäller år 2022), 
översyn av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen samt flerårsplansuppdraget  
2020-2022 att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 
anställda.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara följande uppdrag avslutade: 
 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av kommunfullmäktige, att göra en översyn av 
bolagsdokumenten i UUAB-koncernen, 
 
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda, 
 
Klimatlöfte 1,4,7,8,19 och 20.  

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte den 11 november företogs en genomgång av 
pågående uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Vid mötet föreslogs 
att ett antal uppdrag ska slutrapporteras. Lista över uppdragen samt en sammanfattande 
rapport lämnas nedan.  

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en översyn 
av bolagsdokumenten i UUAB-koncernen 

Kommunfullmäktige fastställde 2022-10-12 § 233 ändringar i bolagsordningar för 
Uddevalla Energi AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 
Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB samt det specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Energi och dotterbolag. Uppdraget är därmed slutfört. 
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Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda 

Kommunledningskontoret har under perioden arbetet med uppdraget genom bl.a. genom  
Arbetet med förbättringar kring myndighetsutövning gentemot företagare, 
samarbetsavtal om förbättringsarbete med Västsvenska handelskammaren och 
temadagar/öppet hus i industriområden. Arbetet med förbättrat företagsklimat är en del 
av den ordinarie verksamheten. 

Klimatlöften 2022 

Klimatlöftena drivs av VGR och länsstyrelsen och syftar till att stärka klimatarbetet i 
kommunerna. Uddevalla har antagit 11av 20 klimatlöften på listan. Kommunstyrelsen 
berörs av följande löften: 
 
1. Vi har en laddplan för kommunen 
En laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun har tagits fram i 
samverkan med Fyrbodal kommunförbund, Uddevalla energi, Uddevalla hem och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärende tas upp i november på KS och till KF i 
december. 
Bedömning. Genomfört.  
 
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
Verkställande av löftet att ställa krav i upphandling för transportdelen vid nya avtal 
pågår kontinuerligt vid aktuella upphandlingar. En lägstanivå för transportkrav är 
inskriven i flera mallar vid upphandling och vid mer transportintensiva upphandlingar 
görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav. 
Bedömning: Genomfört 
 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
Löftet att analysera inköpens klimatpåverkan och ställa krav, finns med kontinuerligt 
vid prioriteringar i upphandlingsplanen utifrån prioriterade områden för klimatkrav. 
Bedömning: Genomfört 
 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Ett gemensamt arbete med detta löfte, att minska inköp av fossilbaserade 
engångsartiklar, pågår inom samarbetskommuner då aktuella avtal är gemensamma 
upphandlingar. På nuvarande avtal har arbetet lett till att flera plastmuggar ersatts med 
pappersbägare eller BIO-plast. Kunskapshöjande insatser med föredrag och dialog har 
inletts med socialtjänsten för att uppmärksamma plastfrågan och ge kunskap om vilka 
möjligheter som finns om man vill välja bort engångsplast mot flergångsmaterial. 
Bedömning: Genomfört 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2022-11-11 Dnr KS 2022/00116 

  

 

 

 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden startat upp ett arbete för att införa 
ett arbetssätt som en möjlighet till finansiering av nyproduktion genom "Grön 
obligation". Ett uppstarts möte med miljösamordnare har genomförts samt genomgång 
men ekonomichef. Kommunen arbetar i nuläget med "gröna obligationer" i projekten 
Rimnersvallen och Simhallen. Start för övriga samt ett fördjupat arbete planeras under 
hösten. 
 
Bedömningen är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet  
Bedömning: Påbörjat 
 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 
Kommunen samverkar med bland annat Studiefrämjandet i forumet Café Planet, för att 
nå ut till invånarna kring engagemang för klimatet. Café Planet är ett forum där 
invånare kan ta del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på våren respektive hösten. 
Under mobilitetsveckan i september genomförde kommunen ett större arrangemang 
med Uddevalla Energi och där företag och organisationer var välkomna att delta som 
utställare på torget. Arrangemanget var riktat till kommunens invånare och näringsliv. 
Dialog genomfördes kring cykelvägar och återkoppling har genomförts. Cykelprojektet 
”På egna ben” har genomförts med skolor i kommunen, med återkoppling om resultatet.  
Bedömning: Genomfört 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 374 Dnr KS 2020/00285 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 
mellan olika grupper ska vara sa? liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 
Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 
ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 
nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 
långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 
mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 
för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 
folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 
mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 
Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 
uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 
uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 
Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 
Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 
folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 
socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 
för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 
Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 
kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 
folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 
lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 
skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 
kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 
förebyggande insatser. 

Beslutsunderlag 

Hälsopolitiska rådets protokoll, 2022-11-22 § 32 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 
Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 
till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet 
samt,  

att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 
hållbar utveckling. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 374 

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-12-22 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-12-22 
Sebastian Johansson 
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Inledning
Välkommen �ll Uddevalla kommuns Välfärdsredovisning 2022
Välfärdsredovisningen är en kartläggning av folkhälsositua�onen i Uddevalla. Lokal 
sta�s�k ger en samlad bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i befolkningen. En god 
hälsa är i fokus men också hälsans fördelning mellan grupper och mellan geografiska 
områden i kommunen.

Genom a� skapa jämlika och rä�visa livsvillkor med möjlighet �ll inflytande för alla, 
ges barn och unga en bra start i livet, vuxna möjlighet �ll delak�ghet i samhället och 
äldre en meningsfull och trygg livssitua�on. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från e� 
socialt hållbarhetsperspek�v, där skillnaden mellan olika grupper ska vara så liten som 
möjligt. 

Välfärdsredovisningen tas fram vart �ärde år på uppdrag av Hälsopoli�ska rådet. Sy�et 
med Välfärdsredovisningen är a� beskriva kommuninvånarnas hälso- och livsvillkor. 
Redovisningen utgår från bestämningsfaktorerna för hälsa, den na�onella 
folkhälsopoli�ken och Agenda 2030. När det är möjligt bryts den lokala sta�s�ken ned 
på Uddevallas 13 geografiska välfärdsområden för a� synliggöra skillnader och behov 
inom kommunen. Sta�s�k och forskning medför all�d e� visst e�ersläp. 2022 års 
redovisning är präglad av år med pandemi. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och 
det finns anledning a� tro a� också dagens utmaningar; krig i Europa, energikris, hög 
infla�on och lågkonjunktur kommer a� ha stor påverkan på folkhälsan under 
kommande år. Faktorer som kan bli vik�ga a� bära med sig i fortsa�a analyser av 
folkhälsositua�onen i kommunen. 

Målet är a� Välfärdsredovisningen ska utgöra e� analys- och beslutsunderlag för 
tjänstepersoner och poli�ker vid prioritering av främjande och förebyggande insatser, 
för ökad jämlikhet. 

Verktyg och metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden och faktorer som 
Folkhälsomyndigheten och Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt 
vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZDllYjUtMzRiNS00ZTZjLWIzZTMtNTY5NmI3N2QwMWU4IiwidCI6ImZkNGNlYTIyLTYzZjMtNDZmMi05NThlLWQwZDNhYTEzMjc3YyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection604bebe1c455eaa55102
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZDllYjUtMzRiNS00ZTZjLWIzZTMtNTY5NmI3N2QwMWU4IiwidCI6ImZkNGNlYTIyLTYzZjMtNDZmMi05NThlLWQwZDNhYTEzMjc3YyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection90b6c3e51a0c190a8039
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZDllYjUtMzRiNS00ZTZjLWIzZTMtNTY5NmI3N2QwMWU4IiwidCI6ImZkNGNlYTIyLTYzZjMtNDZmMi05NThlLWQwZDNhYTEzMjc3YyIsImMiOjl9&pageName=ReportSectiond356150b344b2aeb1bc6
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Innehåll & Källor
Välkommen �ll Uddevallas  
Välvärdsredovisning 2022

Vad en välfärdsredovisning är och 
varför vi gör den.
… vad redovisningen innehåller, 

målgrupp, hur den är tänkt a� 

användas,  vilka källor som använts och 

kontaktuppgi�er.

Befolkning & Geografi
Ålder, bakgrund och förfly�ningar

Överblick befolkningens 
sammansä�ning och geografiska 
förutsä�ningar.
… åldersstruktur, förändringar och 

sammansä�ning i befolkningen, om 

kommunens 13 välfärdsområden.

Folkhälsa & Välfärd
Kunskapsdel om social hållbarhet 
och folkhälsa

Belyser folkhälsa, jämlikhet och 
Agenda 2030.
… förutsä�ningar för hälsa, globala 

hållbarhetsmål, folkhälsoarbetets 

koppling �ll dessa och kommunens 

strategier & planer. 

Arbete & Studier
Studera, arbeta och kunna arbeta 
e� helt arbetsliv

Förutsä�ningar för sysselsä�ning, 
skillnader mellan grupper. 
… förutsä�ningar för a� få och behålla 

arbete, hur vi har det på jobbet, är 

sjuka eller inte har e� arbete a� gå �ll. 

Inkomst & Försörjning
Olika sä� a� försörja sig själv och 
a� få �llfällig hjälp

Hushållens ekonomiska förhållanden.
…  om egen försörjning genom anställning 

eller företagande, inkomstskillnader, 

�llfälliga ekonomiska stöd från samhället 

när det behövs.

Barn & Unga
Livsförutsä�ningar för barn och 
ungdomar upp �ll 18, hur de mår

Hur barn och ungdomar har det 
hemma, i skolan och på fri�den.
… barns �diga livsvillkor, hemmiljö, 

skolmiljö, hur barn och unga i Uddevalla 

mår, deras levnadsvanor & 

fri�dsak�viteter.

Boende & Fritid
Hur vi bor och har det hemma 
och på fri�den

Boende, boendemiljö och en bild 
av befolkningens fri�d.   
… hur vi bor och har det hemma, om 

�llgänglighet, trygghet, fri�d, kultur och 

föreningsliv.

Hälsa & Levnadsvanor
Hur lever och mår vi i Uddevalla?

Hälsa och ohälsa, ensamhet, �llgång 
�ll olika typer av stöd och 
fram�dstro.
… befolkningens fysiska och psykiska 

mående, levnadsvanor, sjukdomar och 

ny�jande av vård.

Deltagande och �llit �ll samhället

Tillit och förutsä�ningar för 
delak�ghet och inflytande.
… socialt deltagande, valdeltagande 

och om utsa�het för diskriminering, 

bro� och våld.

Hur folkhälsan ser ut och 
varför den ser ut som den gör

Folkhälsositua�onen i Uddevalla 
och vik�ga resultat i redovisningen.
… vilka folkhälsoutmaningar som finns i 

vårt gemensamma arbete för e� socialt 

hållbart Uddevalla.

Sammanfattning & AnalysDelaktighet & Demokrati
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Arbetsgruppen kring Välfärdsredovisning 2022 
Övriga medverkande från Kommunledningskontoret i olika faser och 
delar av processen med a� planera och ta fram välfärdsredovisningen:

Avdelningen för hållbar �llväxt 
      Liselo� Schäfer, strateg 
IT-avdelningen
      Daniel Löfström och Jessica Bält, It-utvecklare
      Paulina Smedberg Johnsson, processledare

Kontakt
Har du några frågor eller vill ha mer informa�on, är du välkommen a� 
kontakta oss på Kommunledningskontoret. 

Om du vill veta mer om Uddevalla kommuns folkhälsoarbete:
Emelie Eék, folkhälsostrateg
Avdelningen för hållbar �llväxt 
E-post: emelie.eek@uddevalla.se  telefon: 0522-696148

Om du vill veta mer om sta�s�ken och Uddevallas befolkning:
Helena Svernling, utredare sta�s�k
Ekonomiavdelningen 
E-post: helena.svernling@uddevalla.se telefon: 0522-697948

Om du vill veta mer om välfärdsredovisningen i verktyget Power BI:
Isabella Ramare, It-utvecklare
IT-avdelningen
E-post: isabella.ramare@uddevalla.se telefon: 0522-695668
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Källor (1/4) – Databaser
I Välfärdsredovisning bygger det sta�s�ska innehållet på underlag från olika sta�s�kdatabaser, 
beskrivna nedan. Flera av databaserna används återkommande i flera av redovisningens kapitel. 

Sta�s�ska Centralbyrån (SCB) 
Enligt lag ska det finnas officiell sta�s�k för allmän informa�on, utredningsverksamhet och 
forskning. Sta�s�ken ska vara objek�v och allmänt �llgänglig. SCB ansvarar för a� samordna 
systemet för den officiella sta�s�ken. I välfärdsredovisningen används officiell sta�s�k från den 
öppna sta�s�kdatabasen, sta�s�k från mikrodatabasen (MONA), samt annan sta�s�k insamlad 
av SCB. 
Sta�s�kmyndigheten SCB 
 
Hälsa på lika villkor (HLV) 
Den na�onella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en na�onell undersökning om hälsa, 
levnadsvanor och livsvillkor. Sy�et med undersökningen är a� visa hur befolkningen mår och följa 
förändringar i hälsa över �d. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs 
vartannat år. Det är frivilligt för kommuner a� delta i undersökningen och därför kan det finnas 
kommuner som saknas i resultatet. Välfärdsredovisningen redovisar all �llgänglig data och 
saknade kommuner markeras med grå färg i de fall de förekommer. Hälsa på lika villkor 
 
CAN:s drogvaneundersökning 
CAN – Centralförbundet för alkohol- och narko�kaupplysning – är e� na�onellt 
kompetenscentrum inom ANDT-området. Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 
�llsammans med Centralförbundet för alkohol- och narko�kaupplysning (CAN) och kommunerna 
genomfört en totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet. Det är frivilligt för kommuner a� delta i undersökningen och därför kan det finnas 
kommuner som saknas i resultatet. Välfärdsredovisningen redovisar all �llgänglig data och 
saknade kommuner markeras med grå färg i de fall de förekommer.
CAN-drogvaneundersökningen 
 

Regiongemensam elevhälsodatabas (EHD) 
Sy�et med projektet Elevens hälsa i fokus är a� på e� enhetligt sä� samla in och lagra data från de 
hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs 4, 8 och 1a året i gymnasiet. Digitala elevhälsoenkäten 
har testats på skolor i Uddevalla kommun. Eleverna i årskurs 4, 8 samt 1a året på gymnasiet fyller i 
elevhälsoenkäten digitalt. Enkätsvaren går sedan in i elevhälsans journalsystem samt (om samtycke finns) 
över �ll den regionala elevhälsodatabasen. Resultatet komple�eras med 95-procen�ga konfidensintervall 
för a� kompensera för den osäkerhet som uppstår vid bor�all. Från och med läsåret 2022/2023 
implementeras enkäten även i Skövde kommun och i Göteborgs stad. Däre�er planeras e� 
breddinförande för samtliga intresserade kommuner och friskolor inom Västra Götaland.   
Regiongemensam elevhälsodatabas 
 
Valmyndigheten 
Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfa�ande folkomröstningar. I 
välfärdsredovisningen används Valmyndighetens sta�s�k över slutgil�ga resultat i valen 2022. 
Valresultat | Valmyndigheten 
 
Vårddatabasen (VEGA) 
Vega är Västra Götalandsregionens vårddatabas. Vega omfa�ar informa�on om vård för såväl offentlig 
som privat bedriven primärvård, sjukhusvård och specialistvård inom och utom regionen. 
 
Läkemedelsregistret i Västra Götaland (Digitalis) 
Regionens läkemedelsregister innehåller uppgi�er om läkemedel som hämtas ut av regionens invånare 
mot recept. Uppgi�erna används �ll undersökningar, forskning och framtagande av sta�s�k. 

Data från Barnhälsovården (BHV) 
Barnhälsovården i Västra Götaland redovisar hälsoindikatorer som speglar späd- och förskolebarns 
förutsä�ningar för en god hälsa. Sta�s�ken är baserad på manuellt inhämtad data från BHV-
sjuksköterskorna.  
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https://www.scb.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/statistik-publikationer/aterkommande-aktiviteter/can-drogvaneundersokningen/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/utvecklingsarbeten/samverkan/regiongemensam-elevhalsodatabas-for-elevens-halsa-i-fokus/
https://www.val.se/valresultat.html
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Källor (2/4)
Folkhälsa & Välfärd, samt generellt i Välfärdsredovisningen 
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2022 (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Hälsans bestämningsfaktorer (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga 
folkhälsoarbetet (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndighete.se

Globala målen, (u.å.) Hämtad från: globalamalen.se, 2022-10-31 

GR Analys. Hur pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland – (internet) 2021:44. Hämtad 
från: vgregion.se

Karin C. Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren (red.) (2020) Health literacy: teori och prak�k i 
hälsofrämjande arbete, Studentli�eratur.  

Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av 
Kommissionen för jämlik hälsa SOU 2017:47 (internet) 2017. Hämtad från: regeringen.se

Befolkning & Geografi 
Delega�onen mot segrega�on (2021) Segrega�on i Sverige – Årsrapport 2021 om den 
socioekonomiska boendesegrega�onens utveckling. (Internet) Hämtad från: delmos.se

Sveriges kommuner och regioner (2018) Strategi för hälsa Tillsammans – varje dag lite bä�re (internet). 
Hämtad från: regeringen.se

Arbete & Studier 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2021–
2022 (internet) 2021. Hämtad från: arbetsformedlingen.se 

Arbetsförmedlingen. Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden 
(internet) 2021. Hämtad från: arbetsformedlingen.se

Arbetskra�sundersökningarna AKU (2022) (internet). Hämtad från: scb.se

Arbetskra�sundersökningarna AKU (internet) 2021 Hämtad från: scb.se 

Arbetslöshetsrapporten (internet) 2022 Hämtad från: arbetsloshetsrapporten.se

Folkhälsomyndigheten. Unga som varken arbetar eller studerar [Internet]. Stockholm: 2020. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillnader i 
hälsa ur e� utbildningsperspek�v (internet) 2015. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan. Hur används föräldrapenningdagarna? (internet) 2022. Hämtad från: 
forsakringskassan.se

Försäkringskassan. Hur många är sjukskrivna? (internet) 2022. Hämtad från: forsakringskassan.se

TCO Jämställdhetsindex (internet) 2021. Hämtad från: tco.se
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c8374b60c7174b2592ba7f76f52c3165/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2022.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bd19f6bb308043ed9da8dfffcb3a5e67/stodstruktur-god-jamlik-halsa.pdf
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-426/SURROGATE/Hur%20pandemin%20p%c3%a5verkat%20inv%c3%a5narna%20Ex%20Summary%20VGR%20Analys%202021%2044%20-4.pdf
https://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
https://delmos.se/wp-content/uploads/2021/07/Segregation-i-Sverige.pdf
https://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e53528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-av-kommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.142311c317a09e842af5c5/1623767305521/arbetsmarknadsutsikterna-vt-2021.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.4fb667a1169bfd2c0a69635/1556023815234/nyanlandas+etablering+p%C3%A5+den+svenska+arbetsmarknaden.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
https://arbetsformedlingen.se/download/18.142311c317a09e842af5c5/1623767305521/arbetsmarknadsutsikterna-vt-2021.pdf
https://arbetsloshetsrapporten.se/sysselsattningen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/arbete-arbetsforhallande-och-arbetsmiljo/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
https://www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/foraldrapenning/hur-anvands-foraldrapenningdagarna
https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjukpenning-rehabiliteringspenning/hur-manga-ar-sjukskrivna
https://tco.se/fakta-och-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsindex
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Källor (3/4)
Inkomst & Försörjning  
Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, barn (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, vuxna (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

SCB. Sverige e� av de länder i EU med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda som lever i 
materiell och social fa�gdom (internet) 2022. Hämtad från: scb.se

Barn & Unga 
Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av övervikt och fetma hos barn är hög och ökar med åldern 
(internet) 2018. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Utveckling av barns och ungas hälsa (internet) 2020. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? 
Utvecklingen under perioden 1985−2014 (internet) 2018. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Livsmedelsverket. Fysisk ak�vitet (internet) 2020. Hämtad från: livsmedelsverket.se 
 
Rikshandbokoken. Barnhälsovård. Språkundersökning och screening (internet) 2022. Hämtad från: 
rikshandboken-bhv.se

Rädda Barnen. Barnfa�gdom i Sverige (internet) 2021. Hämtad från: raddabarnen.se

Statens medieråd. Ungar & medier 2021 − En sta�s�sk undersökning av ungas medievanor och 
a�tyder �ll medieanvändning (internet) 2021. Hämtad från: statensmedierad.se

Sveriges kommuner och regioner. Barn som upplever våld (internet) 2020. Hämtad från: skr.se

Ungdomsbarometern. Genera�on Z 2022 (internet) 2022. Hämtad från: ungdomsbarometern.se 

Västra Götalandsregionen Miljömedicinskt centrum. Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021 

Boende & Fri�d 
Delega�onen mot segrega�on. Platsens betydelse. Årsrapport om den socioekonomiska 
boendesegrega�onens utveckling i Sverige (internet) 2022. Hämtad från: delmos.se

Finansdepartementet. Den hala tvålen − Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering 
och stadsutveckling (internet) 2021. Hämtad från: regeringen.se

Folkhälsomyndigheten. Frilu�sliv för bä�re folkhälsa (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Hälsans bestämningsfaktorer (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa (internet) 2021. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se 

Myndigheten för delak�ghet. Ak�v fri�d − varför och hur? (internet) 2021. Hämtad från: mfd.se

SCB. Medborgarundersökningen 2021 (internet). Hämtad från: scb.se
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/inkomster-och-forsorjningsmojligheter/lag-ekonomisk-standard-barn/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/inkomster-och-forsorjningsmojligheter/lag-ekonomisk-standard-vuxna/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-2021
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/01154fca1a2444ff9ba22c97b625374e/forekomsten-overvikt-fetma-barn-hog-okar-alder.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/fysisk-aktivitet
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/sprakundersokning-och-screening/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/
https://www.statensmedierad.se/download/18.57e3b0a17a75fbf0654916e/1632377641632/Ungar%20och%20medier%202021_anpassad.pdf
https://rapporter.skr.se/barn-som-upplever-vald.html
https://www.ungdomsbarometern.se/download/2221/
https://delmos.se/wp-content/uploads/2022/06/Platsens-betydelse-Delmos-arsrapport-2022-om-den-socioekonomiska-boendesegregationens-utveckling-i-Sverige.pdf
https://regeringen.se/496991/contentassets/3d6ae840c00f4b159294c8e986b56a04/den-hala-tvalen--verktyg-och-metoder-for-social-hallbar-i-fysisk-planering.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/friluftsliv-for-battre-folkhalsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/v/var-livsmiljos-betydelse-for-en-god-och-jamlik-halsa2/?pub=93308
https://www.mfd.se/verktyg/stod-for-att-framja-en-aktiv-fritid/aktiv-fritid--varfor-och-hur/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/
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Källor (4/4)
Hälsa och levnadsvanor 
Biswas, A., et al., Sedentary �me and its associa�on with risk for disease incidence, mortality, and 
hospitaliza�on in adults: a systema�c review and meta-analysis. Ann Intern Med, 2015.  

Folkhälsomyndigheten. Mat och fysisk ak�vitet (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Samhälle, nära omgivning och individ (internet) 2022. Hämtad från:
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Suicidförebyggande insatser (internet) 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vad är psykisk hälsa? (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa (internet) 2021. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma (internet) 2022. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Karin C. Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren (red.) (2020) Health literacy: teori och prak�k i 
hälsofrämjande arbete, Studentli�eratur. 

Livsmedelsverket. Socioekonomiska skillnader i matvanor i Sverige (internet) 2016. Hämtad från: 
livsmedelsverket.se

Västra Götalandsregionen. Hälsa och livsvillkor i Västra Götaland VGR – Analys 2021:52 (internet). 
Hämtad från: vgregion.se

Delak�ghet & Demokra� 
Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går a� 
förebygga (internet) 2021. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Samhälle, nära omgivning och individ (internet) 2022. Hämtad 
från: folkhalsomyndigheten.se

Johan von Essen och Lars Svedberg. Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. 2020, Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola. Länk: Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2020

SCB. Analys av valdeltagande vid de allmänna valen 2018 (internet) 2019. Hämtad från: scb.se

SCB. Medborgarundersökningen 2021 (internet). Hämtad från: scb.se

SCB. Tre av �o är ak�va i förening (internet) 2020. Hämtad från: scb.se 

Volontärbarometern. Rapport om ideellt engagemang 2022 (internet) 2022. Hämtad från: 
volontarbyran.se

Sammanfa�ning & Analys 
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling Årsrapport 2022. Hämtad från: 
folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten. Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige – Hur är den psykiska hälsan fördelad och 
vad beror det på? (internet) 2019. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se 

Folkhälsomyndigheten. Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillnader i 
hälsa ur e� utbildningsperspek�v (internet) 2015. Hämtad från: folkhalsomyndigheten.se

Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning 6. Källor3. Innehållsförteckning 4. Översikt - Innehåll 5. KontaktInnehåll &

Källor

Till Folkhälsa & Välfärd >>

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/vad-paverkar-var-psykiska-halsa/samhalle-nara-omgivning-och-individ/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/att-forebygga-suicid/suicidforebyggande-insatser/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pubreader/pdfview/display/93308?browserprint=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2016/rapport-nr-9-2016-socioekonomiska-skillnader-i-matvanor-i-sverige.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-424/SURROGATE/h%c3%a4lsa_livsvillkor_211227_format-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/vad-paverkar-var-psykiska-halsa/samhalle-nara-omgivning-och-individ/
https://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1470097/FULLTEXT01.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen-2018/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/
https://volontarbyran-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pbcukqx2g6t9tl94u9b403fje1jo?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Volontarbarometern%202022.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Volont%25C3%25A4rbarometern%25202022.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIASEGHI6QTVL7EWDXX%2F20221101%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221101T195518Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7159281313fe3f30f62a02f65ab4543781b56c241073c4fa61065bab6bf5ae66
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/hur-hanger-livsvillkor-och-halsa-ihop/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf
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Innehåll
– Kunskapsdel om social hållbarhet och folkhälsa

Under Folkhälsa & Välfärd vill vi belysa folkhälsa, jämlikhet och 
Agenda 2030. Här får du reda på mer om förutsä�ningar för 
hälsa, de globala hållbarhetsmålen och hur folkhälsoarbetet i 
Uddevalla kan kopplas �ll dessa och andra övergripande 
strategier och planer i kommunen. 
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Folkhälsa
Hälsan i en befolkning kan ses som resultatet av e� samspel mellan individ och samhälle. 
Folkhälsa omfa�ar både befolkningens hälsa och ohälsa samt hur hälsan är fördelad inom 
befolkningen. Folkhälsan påverkas av poli�ska beslut, samhällets organisa�on och resurser samt 
av befolkningens sammansä�ning. Folkhälsoarbete sy�ar �ll a� förbä�ra hälsoläget i en 
befolkning, men också �ll a� förutsä�ningarna för hälsa ska vara så lika som möjligt mellan 
grupper i befolkningen. 
 

Välfärd
I bred mening avser välfärd det mesta som styr befolkningens levnadsförhållanden. Här ingår 
privatekonomi, bostadsförhållanden, livslängd och mycket annat. I Sverige är välfärd e� 
samlingsbegrepp för socialförsäkringssystemet och välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg. 

Socialförsäkringar och välfärdstjänster samsas under beteckningen välfärd, trots a� det finns 
stora skillnader mellan dessa. Enligt lag ska vård, skola och omsorg �llhandahållas e�er behov 
och på lika villkor för alla medborgare, medan socialförsäkringar, exempelvis föräldrapenning 
och sjukersä�ning, prövas mot anställning och varierar med inkomst. Välfärdstjänster som 
vård, skola och omsorg kan drivas i offentlig eller privat regi.

 Med jämlik hälsa menas a� det inte ska finnas systema�ska skillnader i hälsa mellan olika grupper 
i samhället u�från exempelvis socioekonomisk status, kön eller ålder. Socioekonomisk status 
baseras på utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Ojämlikhet i hälsa skapas genom a� grupper har 
olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor och därmed olika �llgång �ll resurser som 
har betydelse för hälsan. 

Socioekonomisk status i kombina�on med faktorer som exkludering, marginalisering och 
diskriminering påverkar den sociala posi�onen i samhället. Forskningen visar a� en grupps sociala 
posi�on i rela�on �ll alla andra grupper i samhället har stor betydelse för bland annat hälsa och 
förväntad livslängd. Mönstret är a� hälsan förbä�ras gradvis med s�gande social posi�on, oavse� 
vilken socioekonomisk grupp i samhället vi �llhör. De�a kallas för den sociala gradienten i hälsa 
och gäller på befolkningsnivå, men mönster kan också ses u�från geografiska områden �ll följd av 
segrega�on.
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Hälsa
Hälsobegreppet har två dimensioner. Dels som e� �llstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Dels som frånvaro av sjukdom och funk�onsnedsä�ning. Hälsan påverkas av 
många faktorer, de främsta brukar kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Dessa illustreras i 
Regnbågsmodellen över hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead 2007/1991). 
Bestämningsfaktorerna kan grupperas u�från faktorer som individen själv bär på, det vill säga 
ålder, kön och arv, �ll samhälleliga faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga 
förhållanden. Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa.

A� kunna påverka �llvaron, a� ha makt i vardagen, har visat sig vara en betydelsefull faktor för 
hälsan. De som själva kan planera och styra sina liv har i större utsträckning en bä�re hälsa än 
de som inte kan göra de�a. 

Corona 
De senaste två-tre åren har covid-19-pandemin påverkat folkhälsan på olika sä�. Under 2020 var 
Covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken. Pandemin har inte drabbat alla på samma sä�. Äldre, 
män och personer födda utanför Europa är överrepresenterade i allvarlig sjukdom och död. De 
grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa inom skolan, på arbetsmarknaden 
och i samhället, drabbades hårdare av pandemin än de med lägre risk. Pandemin har le� �ll vissa 
förändringar i livsvillkor och levnadsvanor. Exempelvis ökade arbetslösheten i början av pandemin, 
särskilt i vissa grupper. Barn och vuxna som lever med låg ekonomisk standard ökade. Pandemin har 
även le� �ll mer s�llasi�ande och en förändring i befolkningens psykiska hälsa, inte minst �ll följd av 
social isolering under lång �d.
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Sveriges folkhälsopolitik
En god och jämlik hälsa
Folkhälsopoli�ken sy�ar �ll a� åstad komma mer jämlika 
livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa. Målen 
gäller för statliga, regionala och kommunala aktörer i Sverige.
Det övergripande målet för folkhälsopoli�ken är "a� skapa 
samhälleliga förutsä�ningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokly�orna inom en
genera�on". 

Folkhälsopoli�kens målområden
Målområdena återspeglar de faktorer som påverkar 
hälso�llståndet såsom uppväxtvillkor, boende, utbildning, arbete 
och den miljö vi växer upp i. 

1. Det �diga livets villkor
A� skapa, stö�a och stärka en god start i livet och jämlika 
uppväxtvillkor, så a� alla barn får grundläggande förutsä�ningar 
a� u�från sina villkor utveckla kogni�va, emo�onella, sociala 
och fysiska förmågor. 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
A� alla får möjlighet a� utveckla sina kompetenser och 
kunskaper samt �llgodogöra sig en god utbildning. 
 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
A� stärka människors egna möjligheter �ll sysselsä�ning. Det är 
centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� arbete, 
särskilt för grupper som annars har svårt a� komma in på 
arbetsmarknaden.

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
A� stärka människors egna möjligheter �ll sysselsä�ning och 
därmed möjligheter a� agera och generera ekonomiska 
resurser, men också a� stödja människor när deras egna 
ekonomiska resurser inte räcker �ll.

5. Boende och närmiljö
Med �llgång �ll en god och ekonomiskt överkomlig bostad i e� 
område som ger samhälleliga förutsä�ningar för social 
gemenskap bidrar �ll trygghet, �llit och en god och jämlik hälsa. 

6. Levnadsvanor
A� stärka människors handlingsutrymme och möjligheter �ll 
hälsosamma levnadsvanor och så långt som möjligt ta hänsyn �ll 
hur olika sociala grupper påverkas. 

7. Kontroll, inflytande och delak�ghet
A� främja alla individers möjligheter �ll kontroll, inflytande och 
delak�ghet i samhället och i det dagliga livet. Det gäller oavse� 
socioekonomisk bakgrund, kön, könsöverskridande iden�tet 
eller u�ryck, etnisk �llhörighet, religion eller annan 
trosuppfa�ning, funk�onsförmåga, sexuell läggning, ålder eller 
geografisk hemvist. 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
A� vården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och a� 
behandling utgår från pa�entens behov och möjligheter. 
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Hållbart samhälle - Agenda 2030
En hållbar utveckling �llfredsställer dagens behov utan a� äventyra 
kommande genera�oners möjligheter a� �llfredsställa sina behov. En 
hållbar utveckling behöver vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. 

Agenda 2030 
Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig a� �ll år 2030 
avskaffa extrem fa�gdom, a� minska ojämlikheter och orä�visor i 
världen, a� främja fred och rä�visa och a� lösa klimatkrisen. Agenda 
2030 vill särskilt stärka utsa�a grupper och genomsyras av principen 
a� ingen ska lämnas utanför. 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 
delmål. Målen inriktar sig på den hållbara 
utvecklingens tre centrala perspek�v: 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

 Åtgärder för a� minska ojämlikheter inom 
folkhälsopoli�kens målområden bidrar också �ll 
a� uppfylla delmål inom Agenda 2030.E� socialt hållbart samhälle beskrivs av Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Folkhälsomyndigheten så här:

E� socialt hållbart samhälle är e� jämställt och jämlikt samhälle 
där människor lever e� go� liv med god hälsa, utan orä�ärdiga skillnader. 

E� samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver a� människor känner �llit och förtroende �ll varandra 

och är delak�ga i samhällsutvecklingen. 

Folkhälsoläget kan ses som e� u�ryck för socialt hållbar samhällsutveckling. 
Genom a� arbeta för en god och jämlik hälsa och förbä�ra människors 
livsvillkor och livsmiljö bidrar vi �ll en socialt hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen >>
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Utvecklingsmedel
Inom ramen för samverkan om folkhälsoinsatser utlyser Hälsopoli�ska rådet årliga 
utvecklingsmedel. Dessa kan sökas av kommunens förvaltningar och ska ha e� hälsofrämjande 
och/eller förebyggande fokus på grupp- eller befolkningsnivå. Insatsen ska bidra �ll ökad 
jämlikhet när det gäller hälsa. Bidrag delas ut �ll nya insatser och utvecklingsområden, 
men inte �ll ordinarie verksamhet.

Sociala investeringsmedel 
Kommunens arbete med sociala investeringsmedel sy�ar �ll a� iden�fiera �diga insatser och 
effek�va metoder för a� bryta nega�va händelseförlopp och undvika en fram�da utsa�het och 
samhällsekonomiska kostnader. Målet är a� de insatser och metoder som bedöms generera 
mänskliga och ekonomiska vinster för samhället, ska implementeras i ordinarie verksamhet. 

Samverkan med idéburen sektor
ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen 
sektor i Uddevalla. Sy�et är a� mötas och �llsammans framgångsrikt arbeta för stärkt 
demokra�, rikare fri�d, minskat utanförskap och bä�re välfärd i Uddevalla. Arbetet bygger på 
en gemensam  samverkansstruktur. Tillsammans prioriteras samhällsutmaningar a� samverka 
kring.

Uddevallas folkhälsoarbete
Många insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommunernas grundansvar. Hur 
kommunen arbetar med miljö och natur, bostadsområden, vägar och kollek�vtrafik har stor 
betydelse för folkhälsan i Uddevalla. Detsamma gäller möjligheter �ll bra utbildning, fri�d, arbete 
och umgänge med nära och kära. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från verksamheternas 
grunduppdrag och hur de�a skapar förutsä�ningar för en god hälsa hos befolkningen. 
Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra �ll a� långsik�gt skapa förutsä�ningar för alla i 
Uddevalla a� uppleva livskvalitet och göra hälsosamma val i livet. Det finns också e� 
samverkansavtal om folkhälsoinsatser i kommunen. Avtalet är en överenskommelse mellan 
Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Det beskriver 
förutsä�ningar för y�erligare folkhälsoinsatser u�från lokala förutsä�ningar och behov.

Hälsopoli�skt råd och folkhälsostrateg 
U�från samverkansavtalet om folkhälsoinsatser har Uddevalla e� hälsopoli�skt råd. Där ingår 
förtroendevalda från Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionens hälso- och 
sjukvårdsnämnd samt tjänstepersoner från kommunen och från regionen. En folkhälsostrateg 
arbetar med folkhälsoarbetet i kommunen u�från samverkansavtalet.

Välfärdsredovisning som beslutsunderlag
Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från e� socialt hållbarhetsperspek�v, där skillnaden mellan olika 
grupper ska vara så liten som möjligt. Sy�et med välfärdsredovisningen är a� beskriva hälso- och 
livsvillkor för invånarna i kommunen. Den är tänkt a� användas som underlag för beslut för såväl 
poli�ker som tjänstepersoner. Genom presenta�on av sta�s�k ly�s en del av Uddevallas 
utmaningar kopplade �ll hälsa.

Årlig utdelning av folkhälsopris
Varje år utser Hälsopoli�ska rådet en pristagare av Uddevalla kommuns folkhälsopris. Priset sy�ar 
�ll a� uppmuntra goda exempel på insatser inom folkhälsoområdet och s�mulera �ll fortsa� arbete 
för a� främja befolkningens hälsa. 
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Folkhälsa i kommunens strategier och planer
Kommunens ställningstagande för social hållbarhet och folkhälsa
Utöver samverkansavtalet om folkhälsoinsatser mellan Uddevalla kommun och Västra 
Götalands hälso- och sjukvårdsnämnd, är folkhälsoarbetet en del av andra planer och 
strategier i kommunen. På övergripande nivå har kommunen gjort strategiska 
ställningstaganden kring social hållbarhet och folkhälsa som en del av översiktsplanen. 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för e� jämlikt samhälle där både 
nuvarande och kommande genera�oner lever e� go� liv med god hälsa och utan 
orä�ärdiga skillnader. I kommunens översiktsplan (KF juni 2022) står bland annat a� 
Uddevalla kommun ska:

• Säkerställa a� de mänskliga rä�gheterna e�erlevs.
• Motverka diskriminering och främja lika rä�gheter och möjligheter.
• Arbeta för a� öka möjligheten �ll inkludering och påverkan för personer med 

funk�onsvaria�oner. 
• Fördela resurser och välfärdstjänster u�från människors behov och förutsä�ningar.
• Som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för a� öka delak�ghet och inflytande 

hos alla invånare.
• Ge barn och unga likvärdiga möjligheter �ll en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt �ll fullföljda studier. 
• Ge alla människor möjligheten a� leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med 

�llgång �ll e� go� vardagsliv. 
• Utveckla, skapa och stö�a en varia�on av mötesplatser och �llgängliga offentliga miljöer.
• Öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor.
• Se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på 

kvaliteten i den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och 
konsekvensbedömning av beslut ska göras u�från e� socialt hållbarhetsperspek�v.

Andra styrande dokument med bäring på folkhälsa
Utöver översiktsplanen finns exempel på andra styrande dokument i kommunen 
med bäring på folkhälsan:

• Plan Välfärd 2030
• Plan Integra�on 2030
• Frilu�plan 2030
• Ök Idé 
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Läs mer i översiktsplanen >>

https://www.uddevalla.se/planvalfard2030
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.1ca997ca179f3bcf2a0f2f/1625644075097/H%C3%A5llbart%20friluftsliv_Uddevalla%20kommuns%20friluftsplan%202030%20(1).pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6b17/1650886822761/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20mellan%20den%20id%C3%A9burna%20sektorn%20i%20Uddevalla%20och%20Uddevalla%20kommun.pdf
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och 
jämlik hälsa. 

Prioritera insatser e�er behov 
För a� kompensera för a� vi människor har olika förutsä�ningar för hälsa och för a� 
�llgodogöra oss hälsoinforma�on och fa�a hälsosamma beslut, behöver insatser ske på 
samhällsnivå. U�från iden�fierade behov bör mer insatser göras och resurser investeras 
där behoven är som störst. Det brukar kallas för propor�onell universalism. En strategi för 
de�a kan vara posi�v särbehandling, där exempelvis icke språkkunniga kan få ta del av 
extra läsfrämjande insatser och uppsökande verksamheter som används för a� nå vissa 
målgrupper som annars är svåra a� nå. 

Preven�onspyramiden 
För a� bidra �ll en god och jämlik hälsa behöver insatserna vara både främjande och 
förebyggande. Genom a� stärka det friska och förebygga sjukdom och riskbeteenden 
innan ohälsa hunnit utvecklas, kan stora personliga och samhälleliga vinster göras. 
Strategier för ökad folkhälsa behöver bygga på det generella främjande och förebyggande 
arbetet som når alla, eller de flesta, med målsä�ning a� insatsen ska vara �llräcklig för de 
flesta. Det behöver också finnas riktade insatser, där det främjande och förebyggande 
arbetet riktar sig �ll grupper med iden�fierad ökad risk a� utveckla olika former av ohälsa 
eller utanförskap. Åtgärdande och behandlande insatser ska ges �ll personer med en redan 
utvecklad problema�k, vilket o�a kräver individuella lösningar. De�a sä� a� beskriva 
förebyggande folkhälsoarbete kan illustreras av en pyramid, där de generella insatserna 
utgör bo�en, de riktade mellanskiktet och de åtgärdande toppen. 

Samverkan för folkhälsa
Beslut och åtgärder inom en sektor eller verksamhet kan få stora konsekvenser för hälsan hos 
grupper eller befolkning i en annan sektor eller verksamhet. Samverkan är kärnan i lokalt 
folkhälsoarbete, då det bygger på insatser och ansvar från många aktörer. Det långsik�ga 
arbetet för en god och jämlik hälsa bygger o�a på e� sektorsövergripande arbetssä�. Det 
tvärsektoriella arbetssä�et behöver möjliggöras av mål- och styrdokument för a� ge mandat 
för lokalt folkhälsoarbete. Det bör samordnas med andra tvärsektoriella processer, �ll exempel 
Agenda 2030, för a� minska risken för målkonflikter och perspek�vträngsel.  Organisering av 
folkhälsoarbetet kan ske i olika former, �ll exempel i nätverk, tvärprofessionella arbetsgrupper 
eller genom partnerskap.

Till Befolkning & Geografi >>
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Innehåll
– Ålder, bakgrund och förfly�ningar 

Under Befolkning & Geografi ges en överblick över 
befolkningens sammansä�ning och kommunens geografiska 
förutsä�ningar. Här får du reda på åldersstruktur, förändringar 
och sammansä�ning i befolkningen samt får informa�on om 
kommunens 13 välfärdsområden. 

Välfärdsredovisning 2022
8. Verktyg
& Metoder

2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Geografiska
välfärdsområden

3. Folkmängd &
Åldersstruktur

4. Befolkningsförändring 5. Fly�ningar 6. Utländsk bakgrund &
Na�onella minoriteter

Befolkning &
Geografi

1. Innehåll

2. Inledning & Sammanfa�ning

3. Folkmängd & Åldersstruktur

4. Befolkningsförändring

5. Fly�ningar

6. Utländsk bakgrund & Na�onella minoriteter

7. Geografiska välfärdsområden

8. Verktyg & Metoder



Power BI Desktop

Befolkning & Geografi
Kunskap om Uddevallas befolkningsstruktur ger ökad förståelse för kommunens förutsä�ningar för 
folkhälsa och för den sta�s�k som presenteras i välfärdsredovisningen. Bakgrundsfakta kring 
demografi tydliggör också skillnader och ojämlikhet mellan olika grupper i befolkningen och kan 
bidra �ll arbetet med social hållbarhet.

Folkhälsan påverkas av befolkningens åldersstruktur, som i sin tur beror på hur länge vi lever, hur 
många barn som föds och invandring. 
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Sammanfattning
I Uddevalla bor det drygt 57 120 invånare. Barn och unga samt äldre har procentuellt ökat mer 
än de i arbetsför ålder de senaste åren. Medellivslängden i Uddevalla ökar och framåt förväntas 
andelen äldre öka mer än övriga åldersgrupper. Denna utveckling innebär a� andelen av 
befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den andel som 
genererar ska�eintäkter.

Det är stora skillnader i medellivslängd kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja flera år 
mellan de med förgymnasial utbildning jämfört med de med e�ergymnasial.

År 2021 hade Uddevalla e� posi�vt fly�ne�o om drygt 230 personer. Andelen med utländsk 
bakgrund i Uddevalla har ökat under de senaste åren. Av alla utrikesfödda i Uddevalla kommer 
flest från Syrien, Irak, Somalia, Norge och Finland. 

I Välfärdsredovisningen delas Uddevalla in i 13 välfärdsområden baserat på utbildningsnivå, 
sysselsä�ning, inkomst och boendeformer, för a� kunna visa på eventuella skillnader i hälsa 
inom kommunen.

Uddevalla har liksom riket en åldrande befolkning. Ökad medellivslängd och minskat barnafödande 
är faktorer som leder �ll a� den genomsni�liga åldern i befolkningen ökar. A� antalet och andelen 
äldre i befolkningen ökar får effekter på folkhälsan i stort. Åldersrelaterad sårbarhet vid hälsokriser, 
ohälsa och sjukdom blir vanligare. 

Migra�on bidrar �ll a� motverka en åldrande befolkning då majoriteten som migrerar är rela�vt 
unga. Orsaken �ll migra�on kan medföra hälsokonsekvenser vilket kan påverka folkhälsan liksom 
utrikesföddas livsvillkor, vilka generellt se� är sämre än hos personer födda i Sverige. 
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År 2021 hade Uddevalla totalt drygt 57 120 invånare. Flest 
invånare bor det i välfärdsområdet Uddevalla Norra. De 
demografiska förutsä�ningarna skiljer sig åt mellan kommunens 
geografiska områden. Medelåldern är högst i Uddevalla Östra 
Centrum och andelen som är 65 år och äldre är högst i 
Ljungskile Tätort och Bokenäs. Uddevalla Västra är det 
välfärdsområde som har den största andelen barn och unga.

Uddevalla följer samma utveckling som riket. Barn och unga 
samt äldre har procentuellt ökat mer än de i arbetsför ålder de 
senaste åren. Allt fler lever längre och framåt spås framförallt 
äldre öka mest procentuellt. Andelen av befolkningen som är i 
behov av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den 
andel som genererar ska�eintäkter.

Demografi, Uddevalla 2021
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57 122

42,1

Folkmängd, Uddevalla 2021
Åldersgrupp
 

Antal Andel

0 - 17 år 12 381 21,7 %

18 - 64 år 32 399 56,7 %

65 - 79 år 8 810 15,4 %

80 år+ 3 532 6,2 %

Total 57 122 100,0 %
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Medelålder, Västra Götaland 2021

Folkmängd, Västra Götaland 2021Demografi, Västra Götaland 2021
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1 744 859

41,3

I Västra Götaland bodde det knappt 1 745 000 år 2021. Med cirka 
57 120 invånare utgör Uddevalla knappt 3,3 % av den totala 
befolkningen i regionen. Jämfört med Västra Götaland totalt har 
Uddevalla en högre andel barn och unga samt äldre.
 
Medelåldern i Uddevalla är högre än i Västra Götaland och riket. 
Den har dessutom ökat stadigt under en lång period och samma 
utveckling syns för Västra Götaland och riket. Ökad 
medellivslängd och minskat barnafödande är faktorer som leder 
�ll a� den genomsni�liga åldern i befolkningen ökar.

Folkmängd, Västra Götaland 2021
Åldersgrupp
 

Antal Andel

0 - 17 år 364 600 20,9 %

18 - 64 år 1 035 328 59,3 %

65 - 79 år 253 547 14,5 %

80 år+ 91 384 5,2 %

Total 1 744 859 100,0 %
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Befolkningsförändring
Uddevallas befolkning ökar
I Uddevalla har det under en längre �d fö�s fler än vad som 
avlider. Sedan 2018 har befolkningen ökat med drygt 800 
personer. Uddevalla Kust är det område som ökat mest jämfört 
med 2018. Flera områden i de centrala delarna av Uddevalla har 
under samma period ha� en nega�v befolkningsutveckling. 

Antal barn, unga och äldre har ökat sedan 2018 medan antal 
18–64 år har minskat något. Åldersgruppernas utveckling 
varierar mellan välfärdsområdena.

Ökad medellivslängd
Medellivslängden i Uddevalla ökar, en utveckling som ligger i 
linje med utvecklingen i riket och regionen. Kvinnor har en högre 
medellivslängd än män. Det är stora skillnader i medellivslängd 
kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja flera år mellan de 
med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med de med 
e�ergymnasial. Kvinnor med förgymnasial utbildning och män 
födda utanför Europa avviker från den posi�va utvecklingen och 
dessa gruppers medellivslängd tycks sjunka något. 

Återstående medellivslängd, Uddevalla
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Flyttnetto, Uddevalla 2021
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Antal flyttningar till/från Uddevalla 2021
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Flyttningar
År 2021 hade Uddevalla e� posi�vt fly�ne�o om drygt 230 
personer. Uddevalla har under en längre �d ha� e� stadigt 
posi�vt fly�ne�o som bröts år 2020 kopplat �ll pandemin, då 
fler unga vuxna än vanligt lämnade kommunen. 

De största fly�strömmarna är �ll och från andra kommuner i 
Västra Götaland. Uddevalla har e� posi�vt fly�ne�o jämfört 
med andra kommuner i Västra Götaland samt mot utlandet. 
Jämfört med andra kommuner i riket syns istället e� nega�vt 
fly�ne�o.

Störst posi�vt fly�ne�o under 2021 hade Uddevalla Kust, e� 
område med mycket nybyggna�on. För samtliga 
välfärdsområden sker de största fly�strömmarna inom 
kommunen. Det varierar dock mellan områdena om infly�ning 
eller u�ly�ning är störst, det vill säga om fly�ne�ot är posi�vt 
eller nega�vt.

Flyttnetto över tid, Uddevalla
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Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund har de som är födda i utlandet eller de som 
är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i utlandet. 

Andelen med utländsk bakgrund i Uddevalla har ökat under de 
senaste åren. De�a gäller för samtliga välfärdsområden även om 
omfa�ningen varierar. Det skiljer cirka 50 procentenheter mellan 
det område som har störst respek�ve lägst andel med utländsk 
bakgrund. Störst andel med utländsk bakgrund finns i Uddevalla 
Norra.

Välj ett välfärdsområde

All





Utländsk bakgrund, Uddevalla 2021

23,5 %

Utländsk bakgrund, Uddevalla
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Utländsk bakgrund, Västra Götaland 2021

26,5 %
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Power BI Desktop

Välj ett land

All





Na�onella minoriteter och utrikesfödda
Sverige har fem na�onella minoriteter med sina respek�ve 
minoritetsspråk:

• samer och samiska
• sverigefinnar och finska
• tornedalingar och meänkieli
• romer och romani chib
• judar och jiddisch

A� �llhöra en na�onell minoritet innebär vissa rä�gheter, enligt 
lagen om na�onella minoriteter och minoritetsspråk.

Målet för den svenska minoritetspoli�ken är a� ge skydd åt de 
na�onella minoriteterna och stödja de historiska 
minoritetsspråken så a� de kan hållas levande. Barns utveckling 
av en kulturell iden�tet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska särskilt främjas, och de har särskilda 
rä�gheter vad gäller modersmålsundervisning.

Uddevalla �llhör förvaltningsområde för finska språket sedan 
2013. Det betyder a� de som har finsk anknytning har flera 
särskilda rä�gheter.

Av alla utlandsfödda i Uddevalla kommer flest från Syrien, Irak, 
Somalia, Norge och Finland. I kartan ser vi a� Uddevallas 
befolkning har ursprung från hela världen. 

Fördelning av utrikesfödda i Uddevalla per födelseland, totalt 2021
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Geografiska välfärdsområden
I Välfärdsredovisningen delas Uddevalla in i 13 välfärdsområden som illustreras på kartan. 
Sy�et med de�a är a� kunna visa på eventuella skillnader i hälsa inom kommunen för a� 
bidra �ll social hållbarhet i Uddevalla.

Förutsä�ningar när indelningen togs fram var a� området skulle si�a ihop och a� det 
skulle finnas tydliga mönster som påminner om varandra och som är talande för varje 
område. Utgångspunkter för de�a var utbildningsnivå, sysselsä�ning, inkomst och 
boendeformer.

I menyn �ll vänster ser du Uddevallas olika välfärdsområden. 
Klicka på e� område för a� läsa mer.

Till kommunkartan >>

Bokenäs

Hogstorp

Lane Ryr

Ljungskile Tätort

Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra

Uddevalla Södra

Uddevalla Västra

Forshälla

Uddevalla Västra
Centrum

Uddevalla Östra

Uddevalla Östra
Centrum

Kommunkartan
Mer detaljer om t.ex. infrastruktur och samhällsservice i Uddevallas 
välfärdsområden finner du i kommunkartan genom a� använda de 
filtreringsmöjligheter som finns där.
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Bokenäs
Välfärdsområdet Bokenäs är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs kusten vid 
Gullmarn, Koljö �ord, Borgile�orden och Havstens�orden. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Hogstorp och Uddevalla Kust samt kommunerna Orust och Lysekil.

I Bokenäs bor cirka 4 100 personer vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga
bostadsarean är större än i kommunen. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå ligger på samma 
nivå som genomsni�et i kommunen. I Bokenäs är kvinnor mer välutbildade än män. Andel 
förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i något större 
utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i 
Bokenäs är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna.

Bokenäs
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Ljungskile Tätort

Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra

Uddevalla Södra

Uddevalla Västra

Forshälla

Uddevalla Västra
Centrum

Uddevalla Östra

Uddevalla Östra
Centrum
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2.

Lane Ryr

Ljungskile Tätort

Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra

Uddevalla Södra

Uddevalla Västra
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Forshälla
Välfärdsområdet Forshälla är en landsbygd som ligger längst söderut i Uddevalla kommun där det 
gränsar �ll välfärdsområdena Ljungskile Tätort, Uddevalla Kust och Lane Ryr. Det gränsar också �ll 
kommunerna Orust, Stenungsund och Lilla Edet.

I Forshälla bor cirka 2 500 personer, vilket motsvarar cirka 4 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga 
bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är något 
lägre än genomsni�et i kommunen. I Forshälla är kvinnor mer välutbildade än män. Andel 
förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större 
utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i 
Forshälla är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Hogstorp
Välfärdsområdet Hogstorp är en landsbygd som ligger längst norrut i Uddevalla kommun, 
delvis längs kusten vid Saltkälle�orden och Gullmarn. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Bokenäs, Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra, Uddevalla 
Östra och Lane Ryr. Det gränsar också �ll kommunerna Lysekil, Munkedal och Färgelanda.

I Hogstorp bor cirka 2 500 personer, vilket motsvarar cirka 4 % av kommunens invånare. Här är 
det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Hogstorp är kvinnor mer välutbildade 
än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i 
kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Hogstorp 
är högre än i kommunen totalt. Kvinnorna har en högre ekonomisk standard än männen.
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Lane Ryr
Välfärdsområdet Lane Ryr är en landsbygd som ligger på östra sidan av Uddevalla kommun där det 
gränsar �ll kommunerna Trollhä�an, Vänersborg och Färgelanda. Det gränsar �ll 
välfärdsområdena Forshälla, Uddevalla Södra, Uddevalla Östra och Hogstorp.

I Lane Ryr bor cirka 2 700 personer, vilket motsvarar cirka 5 % av kommunens invånare. Här är det 
vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Lane Ryr är kvinnor mer välutbildade än 
män och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Andel förvärvsarbetande är 
högre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna 
och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Lane Ryr är högre än i kommunen totalt. Skillnaden mellan könen 
är mycket liten.
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Ljungskile Tätort
Välfärdsområdet Ljungskile Tätort är e� samhälle i södra delen av Uddevalla kommun i 
Ljungskileviken. Det är omgärdat av välfärdsområdena Forshälla och Uddevalla Kust.

I Ljungskile Tätort bor cirka 4 100 personer, vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens invånare. Här 
är det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial
utbildningsnivå är högre än genomsni�et i kommunen. I Ljungskile Tätort är kvinnor mer 
välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen 
i arbetsför ålder i Ljungskile Tätort är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk 
standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Kust
Välfärdsområdet Uddevalla Kust är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs 
kusten vid Brunne�älls kile och Havstens�orden. Det gränsar �ll välfärdsområdena 
Forshälla och Ljungskile Tätort samt �ll Orust kommun.

I området Uddevalla Kust bor cirka 4600 personer, vilket motsvarar 8 % av kommunens 
invånare. Området är expansivt och har vuxit mycket de senaste åren. Här bor de allra 
flesta i småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga 
bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är 
högre än genomsni�et för kommunen. I Uddevalla Kust är kvinnor mer välutbildade än 
män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et för kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Kust är högre än i kommunen totalt. Männen har 
en högre ekonomisk standard än kvinnorna.
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Uddevalla Nordöstra
Välfärdsområdet Uddevalla Nordöstra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla Västra, Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra Centrum 
och Uddevalla Östra.

I området Uddevalla Nordöstra bor cirka 4 200 personer, vilket motsvarar cirka 7 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� småhus och äganderä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med 
e�ergymnasial utbildningsnivå ligger på samma nivå som genomsni�et i kommunen. I Uddevalla 
Nordöstra är kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i 
kommunen. Skillnaderna mellan könen är mycket liten. Den ekonomiska standarden bland
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Nordöstra är lägre än i kommunen totalt. Männen har en 
högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Norra
Välfärdsområdet Uddevalla Norra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena Hogstorp, 
Uddevalla Västra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Norra bor cirka 6 400 personer, vilket motsvarar cirka 11 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Norra är kvinnor 
mer välutbildade än män, men skillnaden mellan könen är mindre än i kommunen totalt. Andel
förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. Männen förvärvsarbetar i större 
utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i kommunen totalt. Den 
ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Norra är lägre än i 
kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Södra
Välfärdsområdet Uddevalla Södra ligger både inne i staden och strax utanför längs By�ordens inre 
kust. Det gränsar �ll välfärdsområdena Lane Ryr, Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, Uddevalla Västra 
Centrum, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Östra.

I området Uddevalla Södra bor cirka 5 400 personer, vilket motsvarar cirka 9 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är något lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Södra är 
kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et i kommunen. 
Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland 
befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Södra är högre än i kommunen totalt. Männen har en 
högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022

8. Verktyg
& Metoder

2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Geografiska
välfärdsområden

3. Folkmängd &
Åldersstruktur

4. Befolkningsförändring 5. Fly�ningar 6. Utländsk bakgrund &
Na�onella minoriteter

Befolkning &
Geografi



Power BI Desktop

Bokenäs

Hogstorp

Lane Ryr

Ljungskile Tätort

Uddevalla Kust

Uddevalla Nordöstra

Uddevalla Norra

Uddevalla Södra

Uddevalla Västra

Forshälla

Uddevalla Västra
Centrum

Uddevalla Östra

Uddevalla Östra
Centrum

Uddevalla Västra
Välfärdsområdet Uddevalla Västra ligger i stadens y�erområden delvis längs By�ordens inre kust. 
Det gränsar �ll välfärdsområdena Uddevalla Kust, Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla Västra 
Centrum, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Västra bor cirka 6 100 personer, vilket motsvarar cirka 11 % av kommunens 
invånare. Här bor de allra flesta i småhus och äganderä� är den vanligaste upplåtelseformen. Den 
genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med e�ergymnasial 
utbildningsnivå är högre än genomsni�et för kommunen. I Uddevalla Västra är kvinnor mer 
välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är högre än genomsni�et för kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska standarden bland befolkningen 
i arbetsför ålder i Uddevalla Västra är högre än i kommunen totalt. Männen har en högre 
ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Västra Centrum
Välfärdsområdet Uddevalla Västra Centrum ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Uddevalla Södra, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra och Uddevalla Östra 
Centrum.

I området Uddevalla Västra Centrum bor cirka 4 300 personer, vilket motsvarar cirka 8 % av 
kommunens invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den 
vanligaste upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. 
Andel med e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Västra
Centrum är kvinnor mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i 
kommunen. Männen förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna. Den ekonomiska 
standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla Västra centrum är lägre än i 
kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Östra
Välfärdsområdet Uddevalla Östra ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena Uddevalla 
Södra, Hogstorp, Lane Ryr, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Östra bor cirka 4 600 personer, vilket motsvarar cirka 8 % av kommunens 
invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är mindre än i kommunen totalt. Andel med
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Östra är kvinnor 
mer välutbildade än män. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. Männen 
förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnorna och skillnaden mellan könen är större än i 
kommunen totalt. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i arbetsför ålder i Uddevalla 
Östra är lägre än i kommunen totalt. Männen har en högre ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022
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Uddevalla Östra Centrum
Välfärdsområdet Uddevalla Östra Centrum ligger inne i staden och gränsar �ll välfärdsområdena 
Uddevalla Östra, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra.

I området Uddevalla Östra Centrum bor cirka 5 600 personer, vilket motsvarar cirka 10 % av 
kommunens invånare. Här är det vanligast a� bo i e� flerbostadshus och hyresrä� är den vanligaste 
upplåtelseformen. Den genomsni�liga bostadsarean är större än i kommunen totalt. Andel med 
e�ergymnasial utbildningsnivå är lägre än genomsni�et i kommunen. I Uddevalla Östra Centrum är 
kvinnor mer välutbildade. Andel förvärvsarbetande är lägre än genomsni�et i kommunen. 
Kvinnorna förvärvsarbetar i större utsträckning än männen, i alla andra av Uddevallas 
välfärdsområden är förhållandet det omvända. Den ekonomiska standarden bland befolkningen i 
arbetsför ålder i Uddevalla Östra Centrum är lägre än i kommunen totalt. Männen har en högre
ekonomisk standard än kvinnorna. Välfärdsredovisning 2022

8. Verktyg
& Metoder

2. Inledning &
Sammanfa�ning

7. Geografiska
välfärdsområden

3. Folkmängd &
Åldersstruktur

4. Befolkningsförändring 5. Fly�ningar 6. Utländsk bakgrund &
Na�onella minoriteter

Befolkning &
Geografi



Power BI Desktop

Verktyg & Metoder
Befolkning och geografi utgör bakgrundsvariabler �ll 
kartläggningen av folkhälsan i Välfärdsredovisningen.  
Uddevalla har liksom övriga Sverige en åldrande befolkning. 
A� antalet och andelen äldre i befolkningen ökar får effekter 
på folkhälsan i stort. Även om vi håller oss friska allt högre 
upp i åldrarna, är det fler som lever med sjukdom och 
funk�onsnedsä�ningar om det finns många äldre i 
befolkningen. 
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Bä�re hälsa för a� klara välfärden
För a� möta fram�dens hälsoutmaningar och vårdbehov behöver fokus ski�a �ll e� 
mer hälsofrämjande och förebyggande perspek�v snarare än endast e� åtgärdande, 
behandlande perspek�v. A� fler behöver välfärdstjänster sam�digt som den 
arbetsföra befolkningen och därmed ska�eintäkterna minskar, ställer krav på en 
förbä�rad folkhälsa. 

I SKR:s Strategi för hälsa betonas vikten av e� systema�skt förebyggande och 
hälsofrämjande samverkansarbete för a� klara de demografiska utmaningar vi har 
framför oss. Läs mer om folkhälsoarbete i kapitlet Folkhälsa & Välfärd.

Till Folkhälsa & Välfärd >>

Till Arbete & Studier >>



Power BI Desktop

Innehåll
– Studera, arbeta och kunna arbeta e� helt arbetsliv 
 
Under Arbete & Studier beskrivs förutsä�ningar för syssel-
sä�ning och skillnader mellan grupper i befolkningen. Här får du 
reda på förutsä�ningar för a� få och behålla e� arbete, hur 
människor har det på jobbet, om de inte kan vara på jobbet på 
grund av sjukdom eller för a� de inte har e� arbete a� gå �ll.
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Arbete ger goda förutsä�ningar för delak�ghet och hälsa
Arbetslivet som helhet, sysselsä�ning och förvärvsarbete, är av stor betydelse för livsvillkoren. 
E� arbete är vik�gt för individens och familjens ekonomiska resurser och skapar förutsä�ningar 
för delak�ghet i samhällslivet. Goda arbetsförhållanden kan stärka individens ekonomi, sociala 
status, personliga utveckling och självförtroende. Sam�digt har arbetslöshet en stark koppling 
�ll ohälsa. När det uppstår stora skillnader i befolkningen, kring hur etablerade och inkluderade 
olika grupper är på arbetsmarknaden, försvagas jämlikhet och sammanhållning. Frågor som rör 
arbetslivet är centrala för a� utjämna skillnader i livsvillkor och förbä�ra förutsä�ningarna för 
hälsa och �llit i samhället. 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål 
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som 
målområde 3. För a� uppnå en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna 
möjligheter �ll sysselsä�ning. Det är centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� 
arbete, särskilt för grupper som har svårt a� komma in på arbetsmarknaden. E� bra arbetsliv 
förutsä�er en god arbetsmiljö som är både fysiskt och psykosocialt hållbar. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk �llväxt handlar om a� verka för 
varak�g, inkluderande och hållbar ekonomisk �llväxt, full och produk�v sysselsä�ning med 
anständiga arbetsvillkor samt en hållbar arbetsmiljö för alla. Det finns dessutom starka kopplingar 
mellan arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö och mål 4 God utbildning för alla, mål 5 
Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 4 God utbildning för alla går ut på a� säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och a� främja livslångt lärande för alla. Kvinnor och män ska ha lika 
�llgång �ll yrkesutbildning och e�ergymnasial utbildning. Agenda 2030 understryker vikten av a� 
ungdomar och vuxna har relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser för sysselsä�ning. 
Det ska också finnas lika �llgång �ll utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för personer 
med olika former av utsa�het.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål  
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Kunskaper, kompetenser och utbildning som målområde 
2. Alla ska ha möjlighet a� �llgodogöra sig en utbildning. Skolan, med ansvar för utbildning, har 
en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa. Det är vik�gt a� det finns 
förutsä�ningar för a� utveckla kunskaper och färdigheter i livets olika faser, för a� uppnå och 
bibehålla kompetens som e�erfrågas i arbetslivet.

Utbildning påverkar hälsan posi�vt 
Vår hälsa förbä�ras i takt med s�gande utbildningsnivå. Fullföljda studier ger e� starkt skydd 
mot utanförskap och ohälsa, oavse� elevens bakgrund. Sambandet mellan hälsa och utbildning 
är både direkt och indirekt. Högre utbildning rustar människor för a� �llgodogöra sig 
informa�on och göra hälsosamma val. Sam�digt finns det i högre utsträckning e� ekonomiskt 
utrymme a� upprä�hålla goda vanor. Högre utbildning ger färre hälsorisker i arbetslivet, ökade 
möjligheter på arbetsmarknaden, högre inkomster och mindre ekonomisk utsa�het och stress. 
Längre utbildning innebär högre medellivslängd.  
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Sammanfattning (2/2)
Stora skillnader i utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Uddevalla ligger under genomsni�et i Västra Götalandsregionen. Skillnaden 
i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är större i kommunen än i regionen. I Uddevalla är 
det dessutom stor skillnad i utbildningsnivå mellan olika geografiska områden i kommunen. 
Andel unga med gymnasiebehörighet ligger på samma nivå som genomsni�et i regionen. 80 % 
av elever som påbörjat gymnasieutbildning har fullföljt sina studier inom fyra år, men bara 
45 % av dem fortsä�er vidare �ll högskolestudier inom tre år. 
 
Risk för utanförskap för unga som varken arbetar eller studerar 
Parallellt med a� betydelsen av utbildningsnivån ökar, lämnar 20 % av ungdomarna i 
Uddevalla gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär a� de inte uppfyller minimikraven på 
utbildningsnivå för en stor del av jobben på arbetsmarknaden där det o�ast krävs minst 
gymnasieutbildning. 8 % av 17–24 åringarna i kommunen varken studerar eller arbetar. Det 
försvårar deras möjligheter �ll etablering på arbetsmarknaden och ökar risken för 
lång�dsarbetslöshet med ohälsa som följd.

Stora skillnader i förvärvsarbetande mellan områden och grupper
Andelen förvärvsarbetande i Uddevalla ligger på 79 %, i likhet med genomsni�et i regionen. 
Andelen arbetslösa ligger på något högre nivåer i Uddevalla än i regionen och det finns stora 
skillnader i arbetslöshet mellan välfärdsområdena i kommunen.  
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Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning 
Kraven på högre utbildning har ökat i takt med a� arbetsmarknaden blivit mer tjänste- och 
kunskapsbaserad och antalet okvalificerade arbets�llfällen minskat. Denna utveckling har drabbat 
bland annat invandrargrupper hårt. Totalt se� är ungefär häl�en av de vuxna som är arbetslösa i 
Västra Götaland födda i andra länder. Vissa av dessa skillnader kan bero på diskriminering. Män är 
arbetslösa i högre utsträckning medan kvinnor o�are har mer otrygga arbetsförhållanden. För 
utrikes födda har vistelse�den i Sverige e� posi�vt samband med sysselsä�ning. 
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Utbildningsnivå (1/2)
Utbildningsnivån i Uddevalla kommun ökar
I Uddevalla kommun har de flesta i åldern 20–64 år gymnasial 
utbildning eller högre. 11 % har förgymnasial utbildning, 47 % 
har gymnasieutbildning och 40 % har e�ergymnasial 
utbildning. Utbildningsnivån i Uddevalla har ökat något sedan 
2018. Kvinnor har i högre grad än män en e�ergymnasial 
utbildning. 

Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens 
olika välfärdsområden. Andelen med e�ergymnasial utbildning 
är exempelvis dubbelt så stor i Ljungskile Tätort som i Uddevalla 
Norra. Den högsta utbildningsnivån har kvinnor i Ljungskile 
Tätort, den lägsta har män i Lane Ryr. 

Utbildningsnivån i Västra Götaland ökar 
Utbildningsnivån i Västra Götalandsregionen s�ger stadigt, men  
skillnaden mellan kommunerna är stor. Uddevalla ligger under 
genomsni�et i regionen, där utbildningsnivån är markant högre i 
storstadskommunerna. Även skillnaden i utbildningsnivå mellan 
könen är större i Uddevalla än i regionen om helhet. 
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Utbildningsnivå (1/2)
Utbildningsnivån i Uddevalla kommun ökar
I Uddevalla kommun har de flesta i åldersgruppen 20–64 år 
gymnasial utbildning eller högre. 11 % har förgymnasial 
utbildning , 47 % har gymnasieutbildning och 40 % har 
e�ergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i Uddevalla har ökat 
något sedan 2018. Kvinnor har i högre grad än män en 
e�ergymnasial utbildning. 

Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens 
olika välfärdsområden. Andelen med e�ergymnasial utbildning 
är exempelvis dubbelt så stor i Ljungskile Tätort som i Uddevalla 
Norra. Den högsta utbildningsnivån har kvinnor i Ljungskile 
Tätort, den lägsta har män i Lane Ryr. 

Utbildningsnivån i Västra Götaland ökar 
Utbildningsnivån i Västra Götalandsregionen s�ger stadigt, men  
skillnaden mellan kommunerna är stor. Uddevalla ligger under 
genomsni�et i regionen, där utbildningsnivån är markant högre i 
storstadskommunerna. Även skillnaden i utbildningsnivå mellan 
könen är större i Uddevalla än i regionen om helhet. 
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Utbildningsnivå (2/2) – Fullföljda
studier

En fullständig skolgång ger e� starkt skydd mot utanförskap och 
ohälsa, oavse� elevens bakgrund. Unga som saknar slutbetyg 
från gymnasieskolan har sämre möjligheter a� etablera sig på 
arbetsmarknaden, vilket kan minska deras möjligheter �ll god 
hälsa genom livet. Det finns stora skillnader i gymnasie-
behörighet mellan olika områden i kommunen. I Uddevalla 
Norra var endast 60 % av eleverna i årskurs 9 behöriga �ll 
gymnasiets yrkesprogram, jämfört med 91 % i Hogstorp. Enligt 
skollagen och läroplanerna ska utbildningen ta hänsyn �ll barns 
och elevers olika behov. Skolans kompensatoriska uppdrag 
innebär a� alla elever, oavse� utgångspunkt, ska ges goda 
förutsä�ningar a� nå målen med utbildningen. Trots de�a finns 
e� starkt samband mellan socioekonomisk bakgrund, 
föräldrarnas utbildningsbakgrund och elever i årskurs 9 med 
gymnasiebehörighet. 

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år e�er 
påbörjad utbildning är cirka 70 % i Uddevalla. 

Övergång �ll högskola
Drygt 45 % av gymnasieeleverna i Uddevalla påbörjar 
högskolestudier inom tre år e�er gymnasieexamen. I hem där 
vårdnadshavare saknar högskoleutbildning är övergången från 
gymnasieskola �ll högskola rela�vt låg, oavse� studentens 
studiepresta�oner från gymnasieskolan. 
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Andelen barn och äldre i kommunen ökar och därmed behovet 
av välfärdstjänster. Försörjningskvoten (hur många som 100 
personer i åldern 20–66 år ska försörja utöver sig själva) är 
beräknad �ll drygt 80 i lågpendlingskommuner nära en större 
stad, dit Uddevalla räknas. Försörjningskvoten är högre i 
Uddevalla än i större städer och pendlingskommuner, och 
förväntas öka.

Tillgång �ll relevant och uppdaterad kompetens är en av de 
vik�gaste förutsä�ningarna för hållbar �llväxt och utveckling av 
en väl fungerande arbetsmarknad. En väl fungerande 
kompetensförsörjning är nödvändig för a� klara rekryterings-
utmaningen, inte minst �ll välfärdsyrkena. I takt med a� 
digitaliseringen och automa�seringen ökar, ställs nya och högre 
krav på arbetskra�ens kompetenser. Det är redan idag svårt a� 
rekrytera utbildad personal �ll flera välfärdsyrken.

Pendling 
Arbetsmarknaden är större än den egna kommungränsen. 
Pendling har blivit allt vanligare och andelen som pendlar har 
ökat betydligt de senaste 20 åren. 

I Uddevalla pendlar 34 % av de förvärvsarbetande �ll en annan 
kommun för a� arbeta. Pendling anses ge ekonomiska fördelar 
men kan sam�digt öka skillnader mellan kvinnor och män när 
det gäller obetalt arbete, e�ersom det o�are är män som 
pendlar. Det finns forskning som visar a� pendling kan ha 
nega�va konsekvenser för människors hälsa. 
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– Könssegregerad arbetsmarknad
Könsskillnader på arbetsmarknaden visar sig både för yrke och 
posi�on på arbetsplatsen. I de yrken där män är 
överrepresenterade är lönerna generellt se� högre. Den 
vik�gaste orsaken �ll löneskillnaden mellan könen är a� kvinnor 
och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrkesområden med 
olika lönelägen. 

Föräldraledighet 
Sta�s�k från Försäkringskassan visar a� det for�arande är 
kvinnor som tar ut den största andelen av föräldrapenning, vård 
av sjukt barn (VAB) och barnbidrag för sina barn. Den skeva 
fördelningen av föräldraledigheten är nega�v för kvinnors 
lönesä�ning i e� långsik�gt perspek�v. Det finns en koppling 
mellan u�ag av föräldraledighet och andel obetalt arbete, vilket 
innebär a� kvinnor tenderar a� u�öra en större andel obetalt 
arbete än män. I föräldrapar där föräldrarna har hög utbildning 
eller hög inkomst är det vanligare a� dela jämställt på 
föräldraledigheten.

Jämställdhetsindex, Västra Götaland 2021
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Jämställdhetsindex
Fackförbundet TCO har tagit fram e� jämställdhetsindex som 
visar kvinnors u�ag av föräldrapenningdagarna (föräldrapenning 
samt �llfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn). Ju närmare 
e� värde ligger 100, desto vanligare är det a� kvinnor tar ut all 
ledighet för omvårdnad av barn. E� index på 50 visar på e� helt 
jämställt u�ag. Ti�ar man på sta�s�ken för u�ag av �llfällig 
föräldrapenning för VAB kan man se en mer jämställd fördelning. 

I Uddevalla ligger jämställdhetsindex på 69,7 vilket visar a� 
kvinnor tar ut större delen av föräldrapenningdagarna. 
Kommunens jämställdhetsindex är något högre än genomsni�et 
för regionen och för riket. 

Del�d 
Del�dsarbete är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män 
i Sverige. Tre av �o kvinnor och en av �o män arbetar max 34 
�mmar i veckan. Den vanligaste orsaken �ll del�dsarbete är a� 
man inte får e� hel�dsarbete. Bland kvinnor är den näst 
vanligaste orsaken vård av barn och bland männen är det studier. 
Skillnaden  beror bland annat på a� kvinnor for�arande tar större 
ansvar för det obetalda hemarbetet. Enligt SCB:s �dsanvändnings-
undersökning lägger kvinnor cirka 5 �mmar mer på hem och barn 
per vecka än vad män gör. Bland män och kvinnor som arbetar 
del�d är det dubbelt så vanligt a� kvinnor uppger en fysiskt 
och/eller psykiskt krävande arbetssitua�on som skäl �ll det, 
jämfört med män. 

Kvinnor med längre utbildning arbetar i lägre utsträckning del�d. 
Det kan bero på möjlighet a� anpassa sin arbets�d och u�öra 
arbetsuppgi�er på distans. Del�dsarbete får konsekvenser på 
privatekonomin och inte minst på pensionen. 

Arbetsmarknad & Kompetens (2/2)
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Sysselsättning & Arbetslöshet (1/3)
– Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är e� begrepp som används för a� beskriva 
sysselsä�ningen. I Uddevalla är 78 % av befolkningen 20–64 år 
förvärvsarbetande och i de flesta områden ökar den andelen. 
Även om kommunens mest utsa�a områden visar en förbä�ring 
totalt, finns det for�arande stora skillnader mellan områden i 
kommunen. Störst könsskillnad i förvärvsarbetande finns i 
Tureborg, Dalaberg och Hovhult där andelen män som 
förvärvsarbetar är 10–11 % högre än andelen kvinnor.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
E�erfrågan på arbetsmarknaden och konjunkturläge får 
konsekvenser för hur snabbt nyanlända kan etablera sig och 
komma i arbete. Etableringen påverkas också av vilka kunskaper 
och färdigheter de har med sig liksom av mo�agningssystemet 
och effek�viteten i insatserna de får ta del av. Nyanländas brist 
på �llgång �ll informella nätverk och deras utsa�het för 
diskriminering påverkar också möjligheterna �ll arbete. 

Sysselsä�ningsgrad e�er vistelse�d i Sverige  
Sannolikheten a� vara sysselsa� ökar ju längre vistelse�den är i 
Sverige. Sambandet verkar vara starkare för kvinnor än för män, 
vilket innebär a� könsskillnaden i sysselsä�ning minskar vid 
längre vistelse�der. Skillnaden i sysselsä�ning mellan 
utlandsfödda kvinnor och män är mindre bland högutbildade än 
bland lågutbildade.

Förvärvsarbetande, Uddevalla 2020
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Förvärvsarbetande, Västra Götaland 2020
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Sysselsättning & Arbetslöshet (1/3)
– Förvärvsarbetande
Förvärvsarbetande är e� begrepp som används för a� beskriva 
sysselsä�ningen. I Uddevalla är 78 % av befolkningen 20–64 år 
förvärvsarbetande och i de flesta områden ökar den andelen. 
Även om kommunens mest utsa�a områden visar en förbä�ring 
totalt, finns det for�arande stora skillnader mellan områden i 
kommunen. Störst könsskillnad i förvärvsarbetande finns i 
Tureborg, Dalaberg och Hovhult där andelen män som 
förvärvsarbetar är 10–11 % högre än andelen kvinnor.

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
E�erfrågan på arbetsmarknaden och konjunkturläge får 
konsekvenser för hur snabbt nyanlända kan etablera sig och 
komma i arbete. Etableringen påverkas också av vilka kunskaper 
och färdigheter de har med sig liksom av mo�agningssystemet 
och effek�viteten i insatserna de får ta del av. Nyanländas brist 
på �llgång �ll informella nätverk och deras utsa�het för 
diskriminering påverkar också möjligheterna �ll arbete. 

Sysselsä�ningsgrad e�er vistelse�d i Sverige  
Sannolikheten a� vara sysselsa� ökar ju längre vistelse�den är i 
Sverige. Sambandet verkar vara starkare för kvinnor än för män, 
vilket innebär a� könsskillnaden i sysselsä�ning minskar vid 
längre vistelse�der. Skillnaden i sysselsä�ning mellan 
utlandsfödda kvinnor och män är mindre bland högutbildade än 
bland lågutbildade.
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Sysselsättning & Arbetslöshet (2/3)
– Arbetslöshet
Arbetslöshet är betydligt vanligare hos dem som inte har en 
fullgjord gymnasieutbildning än hos dem som har det. 
Arbetslöshet är därför en vik�g bestämningsfaktor för hälsa. 
Exempelvis ökar arbetslöshet risken för a� insjukna i hjärt- och  
kärlsjukdomar och a� dö i för�d. Arbetsförmedlingen har 
iden�fierat fyra grupper som särskilt utsa�a för arbetslöshet: 
personer som saknar gymnasieutbildning, personer som är 
födda utanför Europa, personer med funk�onsnedsä�ning som 
innebär nedsa� arbetsförmåga och äldre (55–64 år).

 
Stora skillnader i arbetslöshet inom kommunen
Under år 2020 var 8 % av arbetskra�en i åldrarna 18–64 år 
öppet arbetslösa i Uddevalla kommun, vilket är högre än 
genomsni�et för regionen. Andelen arbetslösa varierar kra�igt 
mellan olika områden i kommunen. Arbetslösheten är högre 
bland utrikesfödda, 24 %, jämfört med personer födda i Sverige 
där den är 4,2 %. Under 2020 ökade arbetslösheten �ll följd av 
coronapandemin, men sjönk återigen under 2021 �llbaka �ll 
samma nivåer som före pandemin.
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Sysselsättning & Arbetslöshet (3/3)
– UVAS
En särskilt utsa� grupp när det gäller försörjningsmöjligheter 
och utanförskap är unga som varken arbetar eller studerar 
(UVAS). Arbetslöshet ökar risken för nega�va hälsou�all, �ll 
exempel nedsa� psykisk hälsa. Unga som varken arbetar eller 
studerar är en heterogen grupp, med en särskilt hög andel unga 
utrikes födda kvinnor. Här finns även en överrepresenta�on av 
unga med funk�onsnedsä�ning. Risken för långvarigt 
utanförskap ökar med �den som en ung person varken arbetar 
eller studerar. 

UVAS, Uddevalla 2020
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I Uddevalla kommun är det drygt 8 % av unga vuxna 17–24 år 
som riskerar a� få det svårt a� ta sig in på arbetsmarknaden och 
gå miste om kunskaper och erfarenheter som krävs för a� få e� 
arbete i fram�den. Andelen unga som varken arbetar eller 
studerar är högre i Uddevalla än i regionen som helhet men 
varierar mellan kommunens olika områden. 
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Arbetsförhållanden & Sjukfrånvaro

Goda arbetsförhållanden kan bidra �ll personlig utveckling, hälsa 
och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar 
risken för ohälsa. Personer med hög inkomst och med 
e�ergymnasial utbildning drabbas i mindre utsträckning av 
arbetsorsakade besvär än personer med låg inkomst och kortare 
utbildning. Drygt var �ärde kvinna har besvär �ll följd av arbetet 
jämfört med var femte man. De vanligaste orsakerna �ll 
sjukskrivning är psykiatriska diagnoser, stressrelaterad psykisk 
ohälsa och sjukdom i rörelseorganen, såsom ryggbesvär. Andelen 
sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är högre bland kvinnor. I 
allmänhet ökar sjukfrånvaron med åldern, men sjukfrånvaron i 
psykiatriska diagnoser är som högst i åldersgruppen 30–39 år.

Ohälsa och sjukfrånvaro vanligare bland kvinnor
Ohälsotalet mäter e� antal olika hälsofaktorer och lägger ihop 
dessa �ll e� tal som ska belysa graden av ohälsa. De olika faktorer 
som mäts är mängden utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt ak�vitets- 
och sjukersä�ning. Antalet dagar delas sedan med antal personer 
i befolkningen som är 16–64 år. 

I Uddevalla är ohälsotalet högre än genomsni�et för regionen och 
det finns stora skillnader mellan områden inom kommunen.  
Ohälsotalet ökar med s�gande ålder och sta�s�ken visar tydliga 
skillnader mellan kvinnor och män, då kvinnor har betydligt högre 
värden. 

Medelvärde ohälsotal, Uddevalla 2020 Medelvärde ohälsotal, Västra Götaland 2020
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Till Inkomst & Försörjning >>

Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden och faktorer som Folkhälsomyndigheten 
och Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik 
hälsa.

Trygghet och studiero 
Skolan når alla barn och unga och spelar därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik 
hälsa. Dels genom si� utbildningsansvar, dels som arena för hälsofrämjande arbete. Lärmiljön är vik�g 
för elevernas utveckling och hälsa, en god lärmiljö ska vara präglad av trygghet och studiero. 
Personalens utbildningsnivå har betydelse för lärandemiljön. Det finns e� samband mellan e� antal 
självrapporterade skolfaktorer (�ll exempel rela�oner och skolklimat) och barns psykosoma�ska 
hälsa. 

Vuxenutbildning och livslångt lärande
Vuxenutbildning ger en andra chans a� gå vidare i utbildningssystemet, trots e� �digare 
skolmisslyckande, eller av andra skäl. Arbetsmarknaden är föränderlig och människor kan behöva 
ges möjligheter a� ställa om under si� arbetsliv. Tillgång �ll yrkesutbildning och andra former av 
fortbildning är vik�gt för a� bä�re kunna möta e�erfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Det kan 
underlä�a för �ll exempel utlandsfödda med högskoleutbildning som idag har okvalificerade 
arbeten. Tillgänglig och �dig språkinlärning bland vuxna nyanlända gynnar möjligheten �ll fortsa� 
utbildning och för a� få e� arbete.

Främja möjligheter �ll arbete
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna möjligheter �ll 
sysselsä�ning. Det är centralt a� skapa förutsä�ningar för alla a� ha e� arbete, särskilt för grupper 
som annars har svårt a� komma in på arbetsmarknaden; personer utan gymnasieutbildning, 
personer som är födda utanför Europa, personer med funk�onsnedsä�ning som innebär nedsa� 
arbetsförmåga, äldre och unga som varken arbetar eller studerar. 
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En god arbetsmiljö
För en god psykosocial arbetsmiljö krävs 
balans mellan de krav som ställs i arbetet och 
den kontroll och det inflytande över 
arbetsuppgi�er som den anställde har. Krav 
och kontroll i arbetet skiljer sig mellan kvinnor 
och män och mellan olika yrken. 
Arbetstagarnas egen bedömning av sin 
arbetsförmåga kan ge en indika�on på hur 
hållbar arbetsmiljön är. Arbetstagarna behöver 
ha �llgång �ll den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver.

Fullföljda studier 
Trots a� utbildningen i skolan ska ta hänsyn �ll varje barns och elevs behov, oavse� utgångsposi�on, 
visar sta�s�ken a� föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse för elevers skolresultat. Det är 
vik�gt a� skolsvårigheter upptäcks �digt och a� eleven får adekvat stöd. Det förebygger 
skolmisslyckanden på längre sikt. De som saknar �llräckliga förkunskaper från grundskolan får svårare 
a� klara gymnasiestudier. Om skolan inte lyckas stödja eleven kan konsekvensen �ll slut bli en 
avbruten skolgång.

Rekrytering �ll högskolestudier
Studenter vars föräldrar saknar högskoleutbildning har i dag en rela�vt låg övergång från 
gymnasieskolan �ll högskola, oavse� sina egna studiepresta�oner. Om rekryteringen �ll högskolan 
från den här gruppen lyckades i högre grad skulle den sociala snedrekryteringen minska, vilket skulle 
främja en god och jämlik hälsa. 
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Innehåll
– Olika sä� a� försörja sig själv och a� få �llfällig 
ekonomisk hjälp från samhället 

Under Inkomst & Försörjning beskrivs hushållens ekonomiska 
förhållanden. Här får du reda på mer om egen försörjning 
genom anställning eller företagande, inkomstskillnader och de 
vik�gaste �llfälliga ekonomiska stöden från samhället när det 
behövs.

Välfärdsredovisning 2022
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Inledning
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Ekonomisk och social trygghet är vik�gt för hälsan. Inkomster och ekonomiska resurser skapar 
ramarna för människors materiella standard och deras handlingsutrymme. Bristande ekonomiska 
resurser ger sämre förutsä�ningar för hälsosamma levnadsvanor. Oro för ekonomin kan påverka 
hälsan nega�vt. A� växa upp med bristande ekonomiska resurser kan påverka barns och ungas liv 
nega�vt på flera sä�, exempelvis genom mindre hälsosamma levnadsvanor, sämre skolresultat 
och trångboddhet. Ekonomisk utsa�het kan vara förknippat med svårigheter a� delta i samhället 
på samma sä� som andra.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Inkomster och försörjningsmöjligheter som målområde 4. 
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� stärka människors egna möjligheter 
�ll sysselsä�ning och därmed möjligheter a� agera och generera ekonomiska resurser. Det är 
också vik�gt a� stödja människor när deras egna ekonomiska resurser inte räcker �ll. 

Koppling �ll Agenda 2030
Inkomster och försörjningsmöjligheter har kopplingar �ll flera globala mål i Agenda 2030. Det 
gäller mål 1 Ingen fa�gdom, mål 5 Jämställdhet, med rä�vis fördelning av makt, inflytande och 
resurser, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk �llväxt samt mål 10 Minskad ojämlikhet, 
inom och mellan länder.

Sammanfattning
Det finns tydliga inkomstskillnader baserat på utbildningsnivå men också baserat på kön. De med 
förgymnasial utbildning tjänar betydligt mindre och lever i större utsträckning på ekonomiskt bidrag, 
jämfört med grupper med högre utbildningsnivå. Män har generellt se� en högre disponibel inkomst än 
kvinnor. Trots rela�vt små inkomstskillnader är Sverige e� av de länder i EU med störst skillnader i 
materiell och social fa�gdom mellan inrikes- och utlandsfödda. Bland Uddevallabor med utländsk 
bakgrund lever drygt 13 % på ekonomiskt bistånd, jämfört med 2 % bland kommuninvånare födda i 
Sverige. Denna skillnad beror i stor utsträckning på möjligheter �ll etablering.
 
Stora skillnader mellan områden 
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat för så go� som samtliga grupper i Uddevallas 
befolkning, ökar också inkomstskillnaderna. Det beror på a� ökningen är mindre bland dem med låg 
ekonomisk standard än bland dem med hög. Den ekonomiska standarden skiljer sig mycket åt mellan 
olika välfärdsområden i kommunen.  
 
Låg ekonomisk standard och ekonomisk utsa�het
Drygt vart femte barn i åldern 0–19 år lever i hushåll med låg ekonomisk standard vilket kan påverka 
bland annat barns och ungas fysiska och psykiska hälsa, hälsobeteenden, skolresultat och sociala
rela�oner. Av dem som arbetar lever cirka 15 % med låg ekonomisk standard. Bland dem som arbetar är 
ekonomisk utsa�het vanligast bland ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och 
utlandsfödda.
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Inkomster
Den ekonomiska standarden ökar
Ekonomisk standard beskriver medianen av hushållens 
disponibla inkomst där hänsyn tas �ll den samlade inkomsten 
och hushållets sammansä�ning. Den ekonomiska standarden har
ökat i Sverige under den senaste 10-årsperioden för alla 
utbildningsgrupper och oavse� födelseregion utom för kvinnor 
med högst förgymnasial utbildning, vars ekonomiska standard 
inte ökar. Bland dem med låg ekonomisk standard är ökningen 
mindre än bland dem med hög, vilket ökar inkomstskillnaderna. 

Stora skillnader mellan områden 
Trots en posi�v utveckling finns det stora skillnader mellan 
områden och det finns stora varia�oner mellan grupper. I 
området Uddevalla Norra lever drygt en tredjedel av 
befolkningen med låg ekonomisk standard, a� jämföra med lite 
drygt 5 % i områdena Hogstorp och Uddevalla Kust. 

Ak�vitetsersä�ning och sjukersä�ning är två ersä�ningar �ll 
dem som har nedsa� arbetsförmåga på grund av sjukdom. Också 
andelen med ak�vitets- och sjukersä�ning skiljer sig åt mellan 
välfärdsområdena där andelen i Uddevalla Västra Centrum ligger 
på 6,5 %, jämfört med 1,8 % i Lane Ryr. Andelen med ak�vitets- 
och sjukersä�ning i Uddevalla ligger lite under genomsni�et för 
regionen. 

Aktivitets- och sjukersättning, Uddevalla 2020
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Aktivitets- och sjukersättning, Västra
Götaland 2020

3,5 %

Ekonomisk standard över tid, Västra Götaland

200K kr

250K kr

300K kr

350K kr

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinnor Män Total

Klicka här för att jämföra välfärdsområden

Välj en kommun

All





Ekonomisk standard, Västra Götaland 2020
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Inkomster
Den ekonomiska standarden ökar
Ekonomisk standard beskriver medianen av hushållens 
disponibla inkomst där hänsyn tas �ll den samlade inkomsten 
och hushållets sammansä�ning. Den ekonomiska standarden har
ökat i Sverige under den senaste 10-årsperioden för alla 
utbildningsgrupper och oavse� födelseregion utom för kvinnor 
med högst förgymnasial utbildning, vars ekonomiska standard 
inte ökar. Bland dem med låg ekonomisk standard är ökningen 
mindre än bland dem med hög, vilket ökar inkomstskillnaderna. 

Stora skillnader mellan områden 
Trots en posi�v utveckling finns det stora skillnader mellan 
områden och det finns stora varia�oner mellan grupper. I 
området Uddevalla Norra lever drygt en tredjedel av 
befolkningen med låg ekonomisk standard, a� jämföra med lite 
drygt 5 % i områdena Hogstorp och Uddevalla Kust. 

Ak�vitetsersä�ning och sjukersä�ning är två ersä�ningar �ll 
dem som har nedsa� arbetsförmåga på grund av sjukdom. Också 
andelen med ak�vitets- och sjukersä�ning skiljer sig åt mellan 
välfärdsområdena där andelen i Uddevalla Västra Centrum ligger 
på 6,5 %, jämfört med 1,8 % i Lane Ryr. Andelen med ak�vitets- 
och sjukersä�ning i Uddevalla  ligger lite under genomsni�et för 
regionen. 
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Inkomstskillnader
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat och de
flesta har få� det bä�re, ökar också inkomstskillnaderna. 
Generellt se� har män högre disponibel inkomst än kvinnor. 
Högst ekonomiskt standard återfinns i åldersgrupperna 50–59 år 
och 60–69 år, framförallt bland sammanboende par utan 
hemmaboende barn. Lägst ekonomisk standard har grupperna 
utrikes födda med kort vistelse�d i Sverige, ensamstående 
kvinnor och ensamstående pensionärer, särskilt bland kvinnor 
över 75 år.  

Ginikoefficienten är e� må� för a� jämföra inkomstspridningen 
mellan geografiska områden. E� lågt värde innebär mindre 
skillnader och e� högt värde större. I Sverige finns rela�vt liten 
inkomstspridning i jämförelse med andra länder. Sverige är dock 
e� av de länder i EU med störst skillnader i materiell och social 
fa�gdom mellan inrikes- och utlandsfödda. De största 
skillnaderna mellan grupperna utgörs av förmågan a� kunna 
betala en större oförutsedd utgi�, ha råd a� delta i en 
regelbunden fri�dsak�vitet och om man har råd med en veckas 
semester varje år.

I Uddevalla ligger genomsni�et för disponibel inkomst på drygt 
280 500 kr. Det finns tydliga nivåskillnader mellan grupper med 
olika utbildningsnivå, där de med förgymnasial utbildning tjänar 
betydligt mindre än de med gymnasial och e�ergymnasial. Män 
har generellt se� en högre disponibel inkomst än kvinnor, 
könsskillnaden är mindre bland dem med e�ergymnasial 
utbildning än de med lägre utbildningsnivå.

Ekonomisk standard per utbildningsnivå,
Uddevalla 2020
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Ekonomisk utsatthet
Låg ekonomisk standard är vanligast bland barn och 
kvinnliga pensionärer 
Drygt vart femte barn i åldern 0–19 år lever i hushåll med låg 
ekonomisk standard (när hushållets ekonomiska standard är 
lägre än 60 % av medianvärdet för riket). A� leva med låg 
ekonomisk standard och ekonomiska problem kan påverka bland 
annat barns och ungas fysiska och psykiska hälsa, hälso-
beteenden, skolresultat och sociala rela�oner. Av dem som 
arbetar är ekonomisk utsa�het vanligast bland ensamstående 
föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och utlandsfödda. 

I Uddevalla lever cirka 18 % av kvinnorna och 15 % av männen, 
samtliga åldrar, med låg ekonomisk standard. I folkhälsoenkäten 
uppger 13 % av de svarande a� de upplever ekonomisk stress,  
a� de under de senaste 12 månaderna ha� svårt a� betala 
löpande utgi�er. 18 % uppger a� de saknar kontantmarginal. I 
åldersgruppen 65 år och äldre är det dubbelt så hög andel 
kvinnor som män som lever med låg ekonomisk standard. 

Andel med ekonomiskt bistånd skiljer sig mellan 
grupper
A� vara i behov av ekonomiskt bistånd under lång �d ökar risken 
för utanförskap sam�digt som möjligheten a� vara en del av 
arbetsmarknaden minskar, vilket i sin tur ökar risken för ohälsa. 
A� leva med ekonomiskt bistånd skiljer sig mycket åt mellan 
kommunens områden. Bland kommuninvånare med 
förgymnasial utbildning är det knappt 15 % som lever på 
ekonomiskt bistånd, a� jämföra med 2–4 % bland dem med 
högre utbildningsnivå. Bland Uddevallabor med utländsk 
bakgrund lever drygt 13 % på ekonomiskt bistånd, jämfört med 
2 % bland kommuninvånare födda i Sverige. Denna skillnad 
beror i stor utsträckning på möjligheter �ll etablering. 

Ekonomiskt bistånd, Uddevalla 2020
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de områden som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik 
hälsa.

Arbete och självförsörjning 
A� kunna försörja sig och sin familj är vik�ga faktorer för a� utjämna skillnader i livsvillkor och 
för folkhälsan. Arbete och försörjning är inte bara vik�gt för de yrkesverksamma utan också av 
största betydelse för barnen i de berörda hushållen. Andra vik�ga faktorer för e� hållbart 
arbetsliv och försörjning är möjlighet �ll rehabilitering samt kompetensutveckling och 
vuxenutbildning vid behov. 

Ekonomiskt stöd när det behövs 
Under perioder av livet kan vi sakna förutsä�ningar a� arbeta eller 
studera. Arbetslöshet, sociala skäl och hälsoproblem är de vanligaste 
orsakerna �ll ekonomiskt bistånd. Vid dessa �llfällen är det vik�gt a� ha 
möjlighet a� få ekonomiskt stöd. Insatser för ingång/�llbakagång på 
arbetsmarknaden eller på rehabilitering bör ske parallellt. 

Verka för jämställdhet
I arbetet för jämlika livsvillkor behöver förutsä�ningar för jämställdhet 
stärkas. Orä�ärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män behöver ly�as 
fram för a� kunna minskas. Arbetsvillkor behöver anpassas för kvinnor och 
män och möjliggöra en fungerande familjesitua�on vid sidan om arbetet.

Läs mer i kapitlet Arbete & Studier >>
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Innehåll
– Livsförutsä�ningar för barn och ungdomar upp �ll 
18 år och hur de mår

Under Barn & Unga beskrivs hur barn och ungdomar har det 
hemma, i skolan och på fri�den. Här får du reda på barns 
�diga livsvillkor, hemmiljö, skolmiljö och hur barn och unga i 
Uddevalla mår och om deras levnadsvanor och 
fri�dsak�viteter.
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Inledning
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela 
livet. En god hemmiljö, goda socioekonomiska förutsä�ningar, fungerande föräldraskap,  
meningsfull fri�d och �llgång �ll fysisk ak�vitet kan främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Sam�dig kan grunden för en god hälsa skadas om barn och unga exempelvis upplever 
bristande omsorg, otrygga rela�oner �ll föräldrar eller utsä�s för våld.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål 
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Det �diga livets villkor som målområde 1. 
Ojämlikhet i livsvillkor mellan familjer påverkar barns möjligheter �ll utveckling och 
hälsa under det �diga livet. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� 
skapa förutsä�ningar för en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så a� alla barn 
får grundläggande förutsä�ningar a� utveckla kogni�va, emo�onella, sociala och fysiska 
förmågor u�från sina villkor. 
 
Koppling �ll Agenda 2030
Målområde 1 har flera kopplingar �ll de globala målen i Agenda 2030, framför allt �ll 
mål 3 Hälsa och välbefinnande. Mål 3 handlar om a� säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar, vilket berör både mödrahälsovården och 
barnhälsovården. Förskolans betydelse för barns välbefinnande och utveckling framgår 
av mål 4 God utbildning som handlar om a� säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Sammanfattning
Det är särskilt under de första levnadsåren som förutsä�ningar för hälsa skapas. Barns livsvillkor i 
Uddevalla skiljer sig åt mellan områden, vilket redan från början lägger grunden för en ojämlik 
hälsoutveckling genom livet. Både övervikt och karies är växande problem bland barn och unga, särskilt 
bland barn �ll föräldrar med låg utbildningsnivå och låg inkomst.  

Majoriteten av ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet rapporterar a� de är nöjda med 
förhållandet �ll sin familj och de allra flesta trivs hemma. Grunden för en god hälsa kan skadas om barn 
och unga upplever bristande omsorg, otrygghet och våld. Vart �onde barn lever i ekonomiskt utsa�a 
hushåll och nästan 8 % uppger a� de upplevt våld i sin familj eller i sin närhet.

Majoriteten av de svarande i CAN:s enkätundersökning uppger a� de trivs och nästan alla som svarat på 
Uddevallas elevhälsoenkät rapporterar a� de känner sig trygga. Sam�digt visar sta�s�ken a� andelen 
som upplevt oroande bråk och kränkningar är hög samt a� mobbning är rela�vt vanligt. 

Levnadsvanorna både förbä�ras och försämras bland unga. 
Ungdomar äter för lite frukt och grönt, sover mindre än de 
borde, och mo�onerar för lite. Posi�vt är a� konsum�on av 
tobak, alkohol och narko�ka minskar. Ungefär vart �ärde 
barn och ungdom i Uddevalla har övervikt. Pojkar ska�ar si� 
mående högre än flickor. Det är mycket stora skillnader i 
upplevelse av stress och rapporterad  psykisk ohälsa mellan 
flickor och pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. Nästan var 
tredje flicka i årskurs 1 på gymnasiet rapporterar psykisk 
ohälsa i Uddevallas elevhälsoenkät.

Fram�dstron verkar ha kommit �llbaka e�er a� pandemin 
har klingat av. De allra flesta av eleverna i årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet uppger i Uddevallas elevhälsoenkät 
a� de har e� meningsfullt liv, andelen pojkar är högre än 
andelen flickor. På na�onell nivå utrycker majoriteten a� de 
känner kontroll över vart livet är på väg. Sam�digt uppger 
nästan varannan ungdom a� de anser a� samhället är på 
väg åt fel håll. 
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Det tidiga livet
A� ge varje barn en bra start i livet är av stor betydelse för a� 
minska ojämlikhet i hälsa under hela livet. Det är särskilt under 
de första levnadsåren som förutsä�ningar för hälsa skapas. 
Därför är främjande och förebyggande insatser under denna 
period särskilt stor. God omvårdnad kan leda �ll livslånga 
posi�va effekter. Små barn �llbringar den största delen av sin �d 
hemma och i förskolan. Förskolan når de flesta barn, där finns 
goda möjligheter a� bedriva hälsofrämjande arbete. Barn som 
gå� i förskola har en lägre förekomst av psykiska problem och 
bä�re skolresultat i språk och matema�k. 

I Uddevalla är 86 % av alla barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i 
förskolan. Olika faktorer har betydelse för kvaliteten i förskolan, 
exempelvis hög andel personal med pedagogisk utbildning, och 
låg personalomsä�ning. 

Övervikt och fetma hos 4-åringar, 2021
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Språkutveckling 
Barn med litet ordförråd och som pratar i korta meningar kan 
förutspå den kommande språkutvecklingen. Språkliga 
svårigheter kan vara e� bekymmer i sig men  kan också vara e� 
tecken på andra problem, som neuropsykiatriska eller 
utvecklingsneurologiska diagnoser. Om stöd, som föräldrariktade 
interven�oner och stöd i förskolan, sä�s in i �d kan problem 
förebyggas eller mildras och en jämlik utveckling främjas. 

I Uddevalla får 13 % av 2,5-åringarna remiss �ll logoped e�er 
hälsobesök på BVC. 
 
Övervikt och fetma hos barn och unga ökar 
Övervikt och fetma innebär en ökad risk a� drabbas av ohälsa 
och är en av de främsta orsakerna �ll sjukdomsbördan och för 
�dig död i Sverige. Cirka 18 % av barn 6–9 år har övervikt eller 
fetma, det är vanligare hos flickor än hos pojkar. Förekomsten av 
övervikt och fetma ökar signifikant med åldern och är dubbelt så 
stor för 9-åringar jämfört med 6-åringar.

I Uddevalla har 14  % av 4-åriga flickor övervikt och 8 % av 
pojkarna. Cirka 3 % av 4 åringarna har fetma. 

Karies ökar i vissa grupper
Karies hos barn har under flera år ökat. De barn som redan är 
sjuka har blivit sjukare och skillnaderna mellan friska och sjuka 
barn har ökat. Barn som har karies när de är 3 år har o�a karies 
när de är 15 år och under denna period har alla mjölktänder 
ersa�s av permanenta tänder. Det finns stora socioekonomiska 
skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Familjens 
levnadsvanor är av stor betydelse för tandhälsan. Familjer med 
sämre socioekonomiska förutsä�ningar har i högre utsträckning 
sämre levnadsvanor och därmed sämre tandhälsa.
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Hemmiljön (1/2)
En trygg hemmiljö främjar hälsa
Miljön i hemmet är en vik�g faktor som påverkar barns och 
ungas hälsa, både under uppväxten och senare i livet. En god 
rela�on mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika 
hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Rela�onen mellan 
föräldrar och barn är därför central för a� följa utvecklingen av 
miljön i hemmet.

I Uddevalla uppger 86 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, a� de 
är nöjda med rela�onen �ll sin familj. 

Trivsel och trygghet i bostadsområdet
I Uddevalla uppger 98 % av de svarande på elevhälsoenkäten a� 
de trivs hemma. Sam�digt uppger mer än var femte svarande a� 
de upplever otrygghet i si� bostadsområde. Upplevelsen av 
otrygghet är mycket högre bland flickor än bland pojkar. 

Är nöjda med relationen till sin familj, 2022
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Återhämtning och stöd med skolarbetet
Kopplat �ll olikheter i barn och ungas hemmiljö varierar 
förutsä�ningarna för trivsel, möjlighet �ll lugn och ro samt 
möjlighet a� få hjälp hemifrån med sina läxor. Det finns, trots 
skolans kompensatoriska uppdrag, e� starkt samband mellan 
föräldrarnas utbildningsnivå och barns skolresultat. 

I Uddevalla uppger 95 % av eleverna som svarat på Uddevallas 
elevhälsoenkät a� de har förutsä�ningar �ll lugn och ro hemma. 
91 % svarar a� de har möjlighet a� få hjälp med sina läxor 
hemma. Möjligheten �ll läxhjälp sjunker i de högre årskurserna.
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Grunden för en god hälsa kan skadas om barn och unga upplever 
bristande omsorg, otrygghet och våld. A� växa upp i fa�gdom har 
också en nega�v inverkan på barns möjligheter a� �llgodogöra sig 
sina rä�gheter och �ll goda livschanser. I Uddevalla har 11 % av 
de svarande i CAN:s enkätundersökning någon gång  önskat a� 
någon av föräldrarna ska sluta dricka. 

Barnfa�gdom 
A� oroa sig för boende eller ekonomi är skadligt för den psykiska 
hälsan, och hushållets ekonomi påverkar också barnets 
möjligheter och val. Ensamstående föräldrar med barn har större 
risk för långvarig och upprepad fa�gdom, vilket medför ökad risk 
för ohälsa. Barnfa�gdomen minskar i Sverige sam�digt som 
skillnaderna i ekonomiska förutsä�ningar ökar. I Uddevalla uppger 
4 % av de svarande ungdomarna a� de är missnöjda med familjens 
ekonomi. Sam�digt lever 10,5 % av alla barn 0-19 år i Uddevalla, i 
hushåll med låg inkomst eller med ekonomiskt bistånd. 
 
Våld i hemmet 
Barn som upplever våld i familjen löper ökad risk för a� utveckla 
egna problem och a� bli trauma�serade. När en förälder utövar 
våld mot barnets andra förälder eller annan person i hemmet, 
utsä�s också barnet för våld i form av psykisk misshandel. Våld 
direkt mot barn kan innebära akuta risker för skador och i värsta 
fall död. Misshandel och hot om våld mot en förälder eller mot 
barnet självt är en stark stressfaktor som ökar risken för sämre 
skolresultat, lägre livskvalitet, psykisk sjukdom och självskade-
beteende. I Uddevalla rapporterar nästan 8 % av de som svarat på 
elevhälsoenkäten a� de upplevt våld i hemmet, en eller flera 
gånger. Motsvarande siffra bekrä�as i CAN:s enkätundersökning. I 
den senare uppger 4 % av de svarande a� de upplevt våld 
upprepade gånger. 

Önskar att förälder slutar dricka, 2022
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Skolan
Elever som känner sig trygga i skolan rapporterar bä�re hälsa än 
elever som inte gör det.  Det finns e� nega�vt samband mellan 
upplevd stress i skolan och barns lärande och hälsa. Barn som 
uppger a� skolarbetet är s�mulerande har en bä�re hälsa. 

I Uddevalla rapporterar 76 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning a� de trivs ganska eller mycket bra i skolan. 
Skoltrivsel är vanligare bland pojkar än bland flickor. En högre 
andel i årskurs 2 på gymnasiet rapporterar skoltrivsel än i 
årskurs 9.

Trygghet i skolan, men vanligt med bråk 
Studiero och trygghet är vik�gt för a� barn och ungdomar ska 
kunna inhämta och utveckla kunskaper. Barns hälsa påverkas av 
upplevelse av trygghet i skolan, de sociala rela�onerna i skolan 
och av utsa�het för mobbning. Det finns e� nega�vt samband 
mellan upplevelse av stress i skolan och lärande och hälsa. 

I Uddevalla känner sig 97 % av eleverna som svarat på 
elevhälsoenkäten trygga i skolan. Upplevelsen av trygghet 
verkar vara lägre bland de yngre eleverna. 30 % svarar a� de 
upplevt oroande bråk i skolan och 18 % a� de själva utsa�s för 
kränkningar i skolan. I CAN:s enkätundersökning svarar 13 % a� 
de blivit mobbade under de senaste 12 månaderna.

Frånvaro
Skolmiljö och hälsa är vik�ga faktorer för lärande. Skolk kan vara 
e� u�ryck för a� någon av dessa faktorer inte fungerar, men 
beror också på andra faktorer som hemförhållanden, 
studiemo�va�on och mobbning. 

I Uddevalla uppger 16 % av de som svarat på CAN:s enkät-
undersökning a� de skolkar en gång i månaden eller o�are.
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Levnadsvanor (1/2) – Motion,
matvanor och sömn
Levnadsvanor som mat och fysisk ak�vitet har stor påverkan
på barn och ungas hälsa. Hälsosam mat, fysisk ak�vitet och goda 
sömnvanor främjar hälsa och välbefinnande. Goda levnadsvanor 
har dessutom en sjukdomsförebyggande effekt. 

Matvanor
Ungdomar äter för lite frukt och grönsaker och för mycket
rö� kö� och chark. Ungdomar vars föräldrar har låg utbildning 
och/eller låg inkomst har sämre matvanor. Ojämnt energiintag 
och bristande näring kan bidra �ll koncentra�onssvårigheter, 
hyperak�vitet och trö�het. A� börja dagen med frukost har en 
posi�v effekt på barn och ungas minne och inlärning. 

I Uddevalla uppger 71 % av de svarande på elevhälsoenkäten a� 
de äter frukost. Vanan a� äta frukost verkar minska med 
s�gande ålder. 89 % av de svarande uppger a� de äter middag. 
När det kommer �ll lunch, som fem dagar i veckan serveras i 
skolan, är det skillnad mellan andelen pojkar och flickor. 86 % av 
pojkarna äter lunch jämfört med 74 % av flickorna. 

Enligt svaren i elevhälsoenkäten sjunker intaget av frukt och 
grönt med åldern. I årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet är det 
mindre än 50 % som brukar äta frukt och grönt.

Sömn
Liksom kost och fysisk ak�vitet har sömn stor betydelse för
koncentra�onsförmåga, inlärningskapacitet och hälsan i stort.

I Uddevalla rapporterar 63 % av de svarande på 
elevhälsoenkäten a� de sover mindre än rekommenderat.

Fysisk ak�vitet 
Hälsan, både den fysiska och psykiska, främjas av fysisk 
ak�vitet. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten 
finns en koppling mellan a� röra på sig och a� sam�digt uppge 
a� man mår bra och inte känner sig stressad över skolarbetet. 

Graden av fysisk ak�vitet är för låg bland dagens barn och unga. 
Stor del av den vakna �den �llbringas si�ande, liggande eller 
s�llastående och den inak�va �den ökar med åldern. I en 
undersökning från Folkhälsomyndigheten kunde man se a�
35 % av veckans totala fysiska ak�vitet sker under skol�d. 

I Uddevalla rör 64 % av elever som svarat på elevhälsoenkäten 
på sig minst 60 minuter per dag, det tycks vara högre andel 
pojkar än flickor som gör det. 
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Tobakskonsumtion, Uddevalla 2022
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Levnadsvanor (2/2) – Tobak,
alkohol och droger
I CAN:s undersökning riktad �ll elever i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet syns en posi�v utveckling där bruk av tobak, alkohol 
och narko�ka bland unga i Uddevalla har minskat över �d. 

Andelen rökare minskar och snusare ökar
Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 har 
minskat under det senaste decenniet, medan snusanvändningen 
har ökat. Snus är vanligare bland pojkar, men en ökning sker bland 
flickor. For�arande rapporterar ungdomar a� de kan köpa 
tobaksprodukter själva trots a� de inte fyllt 18 år. Det har ske� en 
a�tydförändring då andelen som tror a� tobaksbruk är utan risk 
ökar.

Alkoholkonsum�onen har minskat bland unga 
Andelen elever som svarat a� de druckit alkohol någon gång de 
senaste 12 månaderna är högre bland ungdomar i årskurs 2 på 
gymnasiet än i årskurs 9, men har minskat kra�igt i båda 
åldersgrupperna. Flickor har något högre alkoholkonsum�on än 
pojkar. Pojkar har högre intensivkonsum�on, men även denna har 
minskat över �d. Det vanligaste sä�et för ungdomar a� få tag i 
alkohol är genom en äldre vän, syskon eller partner. Föräldrars 
bjudvanor har minskat för båda åldersgrupperna. Utöver 
alkoholskador kan drickande leda �ll andra konsekvenser. 
Ungdomar rapporterar a� de under berusning få� saker förstörda, 
hamnat i gräl, blivit fotade/filmade i kränkande situa�oner, ha� 
oönskat sex och gjort saker som de ångrar. 

Mindre vanligt a� prova narko�ka
Andelen elever som uppger a� de någon gång provat narko�ka 
har sjunkit i de båda undersökta årskurserna. Marijuana och 
Hasch är de vanligaste drogerna. I Uddevalla uppger 7 % av de 
svarande ungdomarna a� de någon gång provat narko�ka och 
16 % a� de skulle kunna få tag i Hasch/Marijuana inom e� dygn.
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Fritidsaktiviteter
Fri�dsak�viteter kan främja barn och ungas utveckling.  
Strukturerade fri�dsak�viteter (organiserade, regelbundna och 
ledarledda) har särskilt posi�va effekter på barns hälsa. Barn �ll 
föräldrar med låg inkomst har mindre strukturerad fri�d än andra. 

I Uddevalla uppger 40 % av de som svarat på CAN:s enkät a� de 
regelbundet deltar i fri�dsak�viteter som leds av vuxna. 

Idro� och kultur
Andelen unga som ägnar sig åt fysisk ak�vitet på fri�den är hög. På 
na�onell nivå är det dubbelt så stor andel unga som idro�ar 
utanför en förening än som idro�ar inom en förening. Unga tjejer 
med utländsk bakgrund idro�ar i mindre utsträckning på fri�den 
jämfört med andra unga. Andelen unga som konsumerar eller 
utövar kultur på fri�den ökar svagt. Kulturutövande är vanligare 
bland flickor och bland utrikesfödda.

I Uddevalla deltar 13 % av barn och unga 6–19 år, i musik- eller 
kulturskola. Andelen flickor är större än andelen pojkar.

Föreningsliv
I Uddevalla är totalt 52 % av kommunens barn och unga (7–25 år) 
medlem i en idro�sförening. Dessa barn och unga är ojämnt 
fördelade över kommunen.

Skärm�d
Barn och ungas skärm�d ökar. Bland tonåringar använder 95 % 
sociala medier och 90 % är dagliga användare. I Västra Götaland 
använder 78 % av de som svarat på CAN:s enkätundersökning 
sociala medier minst tre �mmar per dag, andelen är högre bland 
flickor. 30 % av de svarande uppger a� de spelar mer än 3 �mmar 
per dag, denna andel är högre bland pojkar. 
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Barn & Ungas hälsa (1/2)
Självska�ad hälsa har visat sig vara vik�g för fram�da
hälsoutveckling. Generellt se� rapporterar pojkar högre 
självska�ad hälsa än flickor. 

I Uddevalla rapporterar 73 % av de som besvarat CAN:s 
enkätundersökning a� de är nöjda med sin hälsa, 9 % 
rapporterar a� de är missnöjda. Cirka var femte elev som svarat 
uppger a� de ha� huvudvärk och magont flera gånger i veckan. 
I elevhälsoenkäten får eleverna ska�a si� hälso�llstånd 1–10. 
Resultaten visar a� eleverna i årskurs 4 rapporterar e� bä�re 
mående än de äldre klasserna samt a� det finns en könsskillnad 
i mående i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet där flickor 
rapporterar sämre mående än pojkar. 

Övervikt och fetma
Övervikt och fetma är starkt förknippat med fram�da ohälsa och 
sjukdom. Övervikt och fetma ökar bland barn och unga. Det 
beror troligtvis på förändrade levnadsvanor med e� ökat 
s�llasi�ande och en kosthållning med högt energiinnehåll. Det 
finns stora skillnader mellan socioekonomiska grupper, där barn 
och unga i familjer med låg utbildningsnivå och/eller inkomst i 
högre grad har övervikt eller fetma. Skillnaden kan delvis 
förklaras av olikheter i levnadsvanor, men också av olikheter i 
stressnivå. Kronisk lågintensiv stress, som är vanligare i familjer 
med låg socioekonomisk status, påverkar kroppens 
ämnesomsä�ning. 

I Uddevalla har 24–28 % av barn och unga som deltagit i 
elevhälsoenkäten övervikt eller fetma. 

Utsa�a grupper
Kartläggningar och forskning visar a� personer med 
funk�onshinder samt a� homosexuella, bisexuella, queera och 
transpersoner har sämre hälsa än övriga befolkningen. 
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Barn & Ungas hälsa (2/2) –
Psykisk hälsa
Den psykiska hälsan påverkas av är�lig sårbarhet, vad vi gör, 
hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rä�gheter, 
möjligheter eller begränsningar som samhället och vår 
omgivning ger oss.

I Uddevalla rapporterar 64 % av de som svarat på CAN:s 
enkätundersökning a� de är nöjda med sig själva. 

Psykisk ohälsa
Den psykosoma�ska ohälsan bland barn och unga ökar. 
Folkhälsomyndigheten beskriver brister i skolans funk�on och 
en ökad medvetenhet bland unga om kraven på arbets-
marknaden som bidragande orsaker �ll ökningen av psyko-
soma�ska symtom bland barn och unga. Det finns risk a� 
rela�onen mellan psykisk ohälsa och dåliga skolpresta�oner 
leder �ll en ond cirkel där psykisk ohälsa påverkar  
skolpresta�onerna nega�vt, och försämrade skolpresta�oner 
påverkar den psykiska hälsan nega�vt. 

I Uddevalla uppger 29 % av de som svarat på CAN:s 
enkätundersökning a� de är nedstämda. I Uddevalla mäts 
elevers psykiska ohälsa i elevhälsoenkäten. Andelen som 
upplevt mycket stress de senaste tre månaderna ligger på cirka 
9 %. Det är betydligt vanligare bland flickor a� uppleva stress 
än bland pojkar. Andelen som rapporterar psykisk ohälsa ökar 
med s�gande ålder. Det är mycket stora skillnader i psykisk 
ohälsa mellan flickor och pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. 
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Framtiden
Förmågan a� ha �llit �ll sig själv och en posi�v fram�dstro 
påverkar hälsoutvecklingen. 

Konsekvenser av pandemin 
Pandemin drabbade unga hårt. Vid Folkhälsomyndighetens
mätning 2021 visade det sig a� hälsan och välbefinnandet 
försämrats och fram�dstron minskat bland unga vuxna. Denna 
nega�va hälsoutveckling var större i åldersgruppen 16–29 år  
jämfört med övriga åldersgrupper. För många unga slogs 
arbetsmarknaden ut helt på några månader.

När ungas, 15–24 år, fram�dstro och syn på samhället
undersöktes under slutet av 2021 i den na�onella enkät-
undersökningen ungdomsbarometern visar svaren a� unga är 
mer op�mis�ska igen jämfört med vid pandemins början.
De svarande u�rycker i stor omfa�ning a� de har möjlighet a� 
påverka sina liv. Sam�digt är det fler som tycker a� samhälls-
utvecklingen går åt fel håll och a� de har mindre möjlighet a� 
påverka samhället i stort. Trots restrik�oner och distansstudier 
visar undersökningen a� ungas upplevda stress över sin 
närmaste fram�d minskat med 15 procentenheter under 2021, 
jämfört med 2020. Också stressen över utbildning och jobb hade 
minskat.

Mening med livet
I Uddevallas elevhälsoenkät svarar 92 % av de svarande i årskurs 
8 och årskurs 1 på gymnasiet a� de har e� meningsfullt liv. 
Andelen pojkar är högre än flickor. 

När det kommer �ll vad som känns vik�gast i livet just nu
hamnar kompisar, skaffa sig en bra utbildning och göra bra ifrån 
sig i skolan i topp enligt Ungdomsbarometerns undersökning.   

Möjlighet a� fly�a hemifrån
Ungdomar har generellt svårare a� hävda sig i konkurrensen på 
bostadsmarknaden på grund av långa kö�der och krav på trygg 
inkomst. Det gör det svårt för unga a� etablera sig på 
bostadsmarknaden.

Känner att de har ett meningsfullt liv,
Uddevalla HT2021-VT2022
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

De första 1000 dagarna 
Barnets första 1000 dagar, räknat från fosterlivet fram �ll tvåårsdagen är av särskild betydelse för 
förutsä�ningar för hälsa genom livet. Mödra- och barnhälsovården har en vik�g roll a� främja hälsa i 
småbarnsfamiljer. Det kan handla om a� uppmärksamma och stödja föräldrar och barn som behöver 
extra stöd och kompenserande insatser. De kan �digt iden�fiera problem i barnens utveckling, hälsa 
och uppväxtmiljö. Generella och riktade insatser kan förbä�ra hälsoutvecklingen och utjämna 
hälsoskillnader. Investeringar under dessa dagar har visat sig vara de mest kostnadseffek�va. Dels då 
e� �digt posi�vt hälsou�all eller förebyggande av ohälsa hinner generera stora "besparingar " under 
livet. Dels då barnet under denna �d i livet är som allra mest påverkbart.

Föräldraskapsstöd
Generellt och riktat föräldraskapsstöd stö�ar och stärker föräldrar i sin roll som de vik�gaste 
personerna i si� barns liv. A� stö�a föräldrarna kan främja rela�onen mellan förälder och barn och 
kan ge föräldrar verktyg a� hantera svårare situa�oner eller leda �ll a� större behov av stöd och hjälp 
upptäcks i �d. Olika program för föräldraskapsstöd har visat på god kostnadseffek�vitet.

Tidiga och samordnade insatser
Det är vik�gt a� barn och unga får stöd och hjälp i rä� �d om det finns risk för en nega�v utveckling. I 
dessa fall kan barnet behöva stöd från flera aktörer. Samverkan och samordning dem emellan är av 
största vikt för a� möta barnets och familjens behov. Aktörerna behöver därmed såväl kunskap och 
kompetens om långsik�g samverkan och samordning, som strukturer och pla�ormar för gemensamt 
genomförande.

Hälsofrämjande skolutveckling
Förskolan och skolan når alla barn och är därmed vik�ga arenor för en god och jämlik hälsa för barn 
och unga. Genom en hälsofrämjande och förebyggande förskola och skola skapas förutsä�ningar för 
lärande som i sin tur skapar förutsä�ningar för hälsa. E� lyckat hälsofrämjande arbete är integrerat i 
det ordinarie arbetet och är en del av en långsik�g process. Det handlar om a� skapa en miljö där 
både personal och elever trivs, känner trygghet, utvecklas och mår bra. Tillgång �ll elevhälsan kan 
främja en god lärandemiljö i skolan. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
men även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

E� likvärdigt och evidensbaserat ANDTS-arbete
En lokal drogvaneundersökning är e� vik�gt verktyg för a� iden�fiera och rikta insatser rä� på elev-, 
vårdnadshavare-, pedagog-, vik�gvuxen- och rektorsnivå. Kunskap om hur man upptäcker ANDTS-
användning bland barn och unga och vad som ska göras vid upptäckt samt en evidensbaserad och 
likvärdig ANDTS-undervisning, kan förebygga droganvändande bland barn och unga.
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Till Boende & Fri�d >>

Kostnadsfri skola och möjlighet �ll ak�vitet 
En kostnadsfri skola ska garantera a� barn, oavse� sin familjs ekonomi, ska kunna delta i skolans alla 
ak�viteter på lika villkor. Det är angeläget a� barn i familjer med låg ekonomisk standard och som 
lever i ekonomisk utsa�het, ska ha möjlighet a� delta i regelbunden fri�dsverksamhet. 
Konsekvenserna av a� inte kunna delta i ak�viteter �llsammans med sina kompisar kan bland annat 
leda �ll e� socialt utanförskap, minskad fysisk ak�vitet, ekonomisk stress och sjunkande �llit. 

Fysisk ak�vitet 
Det är vik�gt a� främja fysisk ak�vitet genom insatser som ger barn och unga möjligheter �ll mer 
rörelse i vardagen. En liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för 
individen och för samhället som helhet. Insatser som når alla kan  bidra �ll a� utjämna skillnader i 
hälsa som finns mellan olika grupper.
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Innehåll
– Hur vi bor och har det hemma och på fri�den 

Under Boende & Fri�d beskrivs boende, boendemiljö och en bild 
av befolkningens fri�d. Här får du reda hur befolkningen bor och 
har det hemma och om �llgänglighet, trygghet, fri�d, kultur och 
föreningsliv. 
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Inledning
Livsmiljö och förutsä�ningar för hälsa
Boendet och miljöer där vi vistas i vardagen påverkar både den fysiska och sociala miljön, som 
båda har stor betydelse för människors hälsa. Exempel på sociala aspekter av betydelse för 
boendemiljön är trygghet, �llit, delak�ghet och inkludering. Fysiska aspekter handlar om �llgång 
�ll gång- och cykelvägar, lu�- och ljudkvalitet, �llgång �ll naturvärden och samhällsservice. 
Tillgången �ll goda hälsofrämjande livsmiljöer är ojämlik. Exempelvis har personer med sämre 
socioekonomiska förutsä�ningar i allmänhet sämre möjligheter a� välja var man bor och a� 
påverka boendestandarden, jämfört med personer med goda socioekonomiska förhållanden. 
 

Koppling �ll na�onell folkhälsopoli�k 
Vikten av Boende och närmiljö ly�s som målområde 5 i den na�onella folkhälsopoli�ken. 
Målområdet omfa�ar �llgången �ll ekonomiskt överkomliga bostäder, socialt hållbara 
bostadsområden och sunda boendemiljöer. Socialt hållbara bostadsområden kan bland annat 
handla om sammansä�ningen av invånare, �llgång �ll samhällsfunk�oner och upplevd trygghet i 
området. En bra närmiljö är också grundläggande för a� främja utevistelse och goda
levnadsvanor såsom fysisk ak�vitet. Tillgång �ll en god och ekonomiskt överkomlig bostad i e� 
område där det finns förutsä�ningar för social gemenskap bidrar �ll trygghet, �llit och en god 
och jämlik hälsa. 

Koppling �ll Agenda 2030 
Det globala målet 11 understryker a� städer och bosä�ningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskra�iga och hållbara. Tillgång �ll fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
är en central målsä�ning i Agenda 2030. Där framhålls också vikten av �llgång �ll säkra, 
inkluderande och �llgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och 
barn, äldre personer och personer med funk�onsnedsä�ning.
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Sammanfattning
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� boende. Kommunens välfärdsområden 
domineras av olika upplåtelseformer, vilket präglar livsvillkoren i områdena. Områden som domineras 
av en viss typ av upplåtelseform minskar valfriheten. Det kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område och då är det o�a människor med små valmöjligheter 
och låga inkomster som fly�ar in. Därmed består grundproblema�ken i området. 

Social och fysisk boendemiljö
Tillgänglighet, gång- och cykelvägar, lu�kvalitet, god ljudmiljö, �llgång �ll naturvärden nära bostaden 
samt kultur och service bidrar �ll en god och socialt hållbar livsmiljö. Tillgången �ll samhällsservice är 
sämre för boende på landsbygden. Digitala tjänster skapar möjligheter �ll ökad delak�ghet och mer 
service, men �llgången ser olika ut, exempelvis när det gäller kvalitet på uppkoppling och 
utlämningsställen. 

Var tredje person upplever otrygghet 
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla och 33 % som svarat på folkhälsoenkäten rapporterar a� 
de upplever otrygghet, vilket är en högre nivå än genomsni�et i regionen. 

Fri�d och kultur 
En ak�v fri�d ökar möjligheten �ll sociala sammanhang och fysisk ak�vitet. Kultur och 
fri�dsak�viteter främjar den fysiska hälsan genom ak�vitet och/eller avkoppling och kan stärka 
välbefinnandet. Delak�ghet genom kultur och fri�dsak�viteter kan stärka samhörigheten i samhället. 
Ak�va och engagerande medborgare är avgörande för utveckling av demokra�n.
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Boende (1/2) – Uddevalla
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� 
boende. I centrala Uddevalla är boende i flerbostadshus 
vanligare. Kommunens välfärdsområden domineras av olika 
upplåtelseformer, vilket präglar boendeytor och livsvillkor.  

Boendesegrega�on
Med boendesegrega�on menas a� det finns skillnader i den 
genomsni�liga inkomstnivån mellan bostadsområden. Forskning 
visar a� den socioekonomiska segrega�onen har ökat. Områden 
som domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar 
valfriheten och kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område. Det leder i sin tur �ll 
a� grundproblemet i dessa områden finns kvar då det framför allt 
är människor med små valmöjligheter och låga inkomster som 
fly�ar in. Ensidigt sammansa�a bostadsområden, med 
huvudsakligen hyresrä�er, förstärker boendesegrega�onen.

Trångboddhet
Det är vanligare med trångboddhet bland låginkomsthushåll, 
boende i hyresrä�, utlandsfödda och bland ensamstående med 
barn. Trångboddhet har en nega�v påverkan på barn och ungas 
förutsä�ningar a� klara skolarbetet och upprä�a sociala 
rela�oner. Boendeytan varierar mellan välfärdsområdena u�från  
den boendetyp som dominerar varje område. I Uddevalla 
rapporterar 12 % av de svarande a� de anser a� de bor för 
trångt, det är en lägre andel än i regionen. 

Hemlöshet
Bristen på bostäder, höga hyror och höga krav för a� godkännas 
som hyresgäst gör a� hemlösheten i Sverige ökar. Under 2017 var 
det totala antalet hemlösa i Uddevalla 224 personer, enligt 
Socialstyrelsen.

Andel per boendeform, alla hustyper, alla
upplåtelseformer, Uddevalla 2021
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Boende (2/2) – Västra Götaland
Majoriteten av Uddevallaborna bor i småhus och äger si� 
boende. I centrala Uddevalla är boende i flerbostadshus 
vanligare. Kommunens välfärdsområden domineras av olika 
upplåtelseformer, vilket präglar boendeytor och livsvillkor.  

 Boendesegrega�on
Med boendesegrega�on menas a� det finns skillnader i den 
genomsni�liga inkomstnivån mellan bostadsområden. Forskning 
visar a� den socioekonomiska segrega�onen har ökat. Områden 
som domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar 
valfriheten och kan leda �ll a� människor som vill byta 
boendeform behöver fly�a från si� område. Det leder i sin tur 
�ll a� grundproblemet i dessa områden finns kvar då det 
framför allt är människor med små valmöjligheter och låga 
inkomster som fly�ar in. Ensidigt sammansa�a bostadsområden, 
med huvudsakligen hyresrä�er, förstärker boendesegrega�onen.

Trångboddhet
Det är vanligare med trångboddhet bland låginkomsthushåll, 
boende i hyresrä�, utlandsfödda och bland ensamstående med 
barn. Trångboddhet har en nega�v påverkan på barn och ungas 
förutsä�ningar a� klara skolarbetet och upprä�a sociala 
rela�oner. Boendeytan varierar mellan välfärdsområdena u�från 
den boendetyp som dominerar varje område. I Uddevalla 
rapporterar 12 % av de svarande a� de anser a� de bor för 
trångt, det är en lägre andel än i regionen. 

Hemlöshet
Bristen på bostäder, höga hyror och höga krav för a� godkännas 
som hyresgäst gör a� hemlösheten i Sverige ökar. Under 2017 
var det totala antalet hemlösa i Uddevalla 224 personer, enligt 
Socialstyrelsen.
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Genomsnittlig bostadsarea per person,
Västra Götaland 2021

40,5

Andel per boendeform, Flerbostadshus, alla
upplåtelseformer, Västra Götaland 2021

41,9 %



Power BI Desktop

Boendemiljö (1/2)
Social och fysisk boendemiljö
Upplevelse av trygghet, �llit och delak�ghet är vik�ga sociala 
aspekter för en god och hälsosam livsmiljö. Exempel på det 
motsa�a är segrega�on, bro�slighet, trångboddhet, hemlöshet 
och brist på bostäder. Tillgänglighet, gång- och cykelvägar, 
lu�kvalitet, god ljudmiljö, �llgång �ll naturvärden nära bostaden 
samt kultur och service bidrar �ll en god och socialt hållbar 
livsmiljö.

Tillgång �ll grönområden
Tillgänglighet �ll grönområden kan främja fysisk ak�vitet och 
välbefinnande i allmänhet. A� sakna grönområde på 
gångavstånd från bostaden ger sämre förutsä�ningar för a� 
vistas utomhus och för fysisk ak�vitet. Studier visar a� graden av 
fysisk ak�vitet påverkas av möjligheterna a� gå och cykla i 
vardagen. Barns skolväg upplevs alltmer otrygg med längre 
avstånd och mer trafik, vilket påverkar barnens möjligheter �ll 
vardagsmo�on. 

I Uddevalla rapporterar 60 % av de svarande på SCB:s 
medborgarundersökning a� det finns e� bra utbud av belysta 
mo�onsspår och 55 % a� det finns e� bra utbud av allmänna 
träningsplatser utomhus. Nästan 90 % av de svarande tycker a� 
utbudet av frilu�sliv i kommunen är ganska eller mycket bra. Ta 
del av informa�on om Uddevallas lekplatser, mo�onsspår och 
mycket mera i kommunkartan nedan. 

Ganska eller mycket bra utbud av
träningsplatser utomhus, Uddevalla 2021
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Till kommunkartan >>
Tillgång �ll samhällsservice som skola, förskola, vårdcentral, 
livsmedelsaffär, bibliotek och idro�splats är vik�gt för a� skapa 
jämlika förutsä�ningar för en god hälsa. Tillgången �ll 
samhällsservice är sämre för boende på landsbygden. Digitala 
tjänster skapar möjligheter för ökad delak�ghet och mer service, 
men �llgången ser olika ut, �ll exempel när det gäller kvalitet på 
uppkoppling och utlämningsställen. 

Sårbarhet för miljörelaterade hälsorisker 
Barn, sjuka, äldre och personer med mindre resurser är generellt 
se� mer sårbara för lu�föroreningar och buller än den övriga 
befolkningen. De har i mindre utsträckning möjlighet a� påverka 
var de bor, går i skola eller arbetar. Barn i hushåll där föräldrarna 
har lägre inkomst och utbildning exponeras o�are för 
riskfaktorer i sin bostad och i sin närmiljö. 
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Boendemiljö (2/2) – Trygghet
Med upplevd trygghet i närområdet ny�jas de utomhusmiljöer 
som främjar hälsa mer. Det handlar om a� kunna gå eller cykla 
�ll skolan och arbetet, a� vistas på lek- och idro�splatser, i 
terrängspår och i stadsrummet under olika �der på dygnet.

Var tredje person upplever otrygghet
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla. Av de svarande i 
SCB:s medborgarundersökning rapporterar 36 % a� de känner 
oro för a� bli överfallen, rånad eller på annat sä� ofredad. Det 
är mer än dubbelt så vanligt a� kvinnor rapporterar a� de 
avstå� från a� gå ut ensamma på grund av otrygghet som a� 
män gör det. 33 % av de svarande upplever otrygghet, vilket är 
en högre nivå än genomsni�et för regionen. Sam�digt visar 
sta�s�ken a� anmälda bro� minskar i kommunen. 

Våld vanligast bland unga 
I Uddevalla svarar nästan 5 % a� de har utsa�s för fysiskt våld, 
vilket är högre än genomsni�et för regionen som ligger på drygt 
3 %. Det är framförallt män i åldern 16–29 år som rapporterar 
utsa�het för våld, medan hot om våld är vanligast bland kvinnor 
i samma åldersgrupp.

Våld i nära rela�oner
Både kvinnor och män drabbas av våld i nära rela�oner, men 
kvinnor drabbas o�are av upprepat och mer allvarligt våld. 
Förövaren är o�ast en man. Många barn upplever våld i sin 
familj. I CAN:s enkätundersökning riktad �ll elever i årskurs 9 och 
årskurs 2 på gymnasiet svarar 7 % a� de upplevt våld eller hot 
om våld i hemmet, varav 4 % vid upprepade �llfällen.

Otrygghet, Västra Götaland 2020

Utsatts för fysiskt våld, Västra Götaland 2020
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Fritid & Kultur
Ak�v fri�d
Personer som är nöjda med sin fri�d och upplever sig ha lagom 
mycket fri�dsak�viteter, har mindre symptom på psykisk ohälsa 
än andra. Det finns samband mellan kultur-, idro�s- och frilu�s-
ak�viteter och hälsa. En ak�v fri�d ökar möjligheten �ll sociala 
sammanhang och fysisk ak�vitet. A� ingå i sociala sammanhang 
ger posi�va effekter på hälsan genom ökad �llit, gemenskap och 
meningsfullhet. Det påverkar delak�ghet i andra delar av sam-
hället, �ll exempel skola och arbete. Ak�va och engagerande 
medborgare är avgörande för utveckling av demokra�n. Enligt 
SCB har 6,4 % av Uddevallas befolkning deltagit i folkbildning 
under 2021, deltagandet är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Frilu�sliv
Frilu�slivet spelar en vik�g roll för folkhälsan. A� vara ute i 
naturen kan �ll exempel medföra minskad stress, stärkt kogni�v 
förmåga och förbä�rad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk 
ak�vitet. I Uddevalla uppger 89 % i SCB:s medborgarundersökning 
a� kommunen har e� bra utbud av frilu�sområden.

Ak�viteter för alla 
Barn, unga och vuxna med funk�onsnedsä�ning som deltar i 
organiserade ak�viteter ska�ar sin hälsa högre än de som inte 
deltar i organiserade ak�viteter. De rapporterar också bä�re 
självförtroende, självkänsla och självständighet. Personer med 
funk�onsnedsä�ning har dock sämre möjligheter a� ha en ak�v 
och meningsfull fri�d jämfört med befolkningen i övrigt. Det beror 
bland annat på dålig ekonomi, o�llgängliga transporter och 
bris�ällig �llgänglighet.

Välj en kommun

Uddevalla
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Läs mer i kapitlet Delak�ghet & Demokra� >>

Fri�d, kultur och hälsa 
Kulturupplevelser är vik�ga för vårt välbefinnande och vår hälsa. 
Kulturupplevelser kan ge nya perspek�v och bidra �ll e� djupare 
livsinnehåll och känsla av sammanhang. Vi kan både vara en ak�v 
del av kulturskapande och vara åskådare. Vidare kan kultur och 
fri�dsak�viteter främja den fysiska hälsan genom ak�vitet eller 
avkoppling samt stärka välbefinnandet. I Uddevalla rapporterar 
38 % av de svarande på folkhälsoenkäten a� de varit på en 
konstutställning det senaste året och 44 % a� de varit på en 
spor�llställning. 

6,4 %
Deltar i folkbildning
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa.

Samhällsplanering för hälsa och hållbar utveckling 
Samhällsplaneringen spelar en vik�g roll för hur vår livsmiljö u�ormas, vilket påverkar 
bestämningsfaktorerna för en jämlik hälsa och hållbar utveckling. Samhällets fysiska och sociala 
livsmiljöer bör utgå från e� ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspek�v. I den fysiska 
byggda miljön handlar det �ll exempel om a� ha �llgång �ll en bostad av god kvalitet, goda 
boendemiljöer utan skadliga lu�föroreningar och störande buller, �llgång och närhet �ll natur och 
grönområden, samhällsservice och �ll kultur. 

Service, kultur och idro� för jämlikhet och sammanhållning 
Tillgängligheten �ll samhällsservice som skola och förskola, vårdcentraler, livsmedelsbu�ker, bibliotek, 
idro�splatser, socialtjänst och polis är vik�gt för sammanhållningen i e� samhälle och för jämlika 
livsvillkor. Offentliga platser behöver anpassas och planeras så a� de är fysiskt �llgängliga för alla. 

Bostadsnära grönområden och trygga gång- och cykelvägar 
För a� e� grönområde ska besökas regelbundet i vardagen bör det ligga inom 300 meter från 
bostaden. För barn, äldre och personer med funk�onsnedsä�ning bör det inte vara mer än 200 
meter �ll närmsta grönområde. Trygga cykelvägar mellan bostaden och skolan möjliggör ak�va 
transporter, vilket främjar hälsa genom fysisk ak�vitet. 

Arbete för ökad trygghet 
Med upplevd och fak�sk trygghet ny�jas de utomhusmiljöer som främjar hälsa mer som 
exempelvis gång- och cykelvägar, mo�onsspår och idro�splatser. Upplevd trygghet under 
dygnets alla �mmar främjar ak�va transporter och stärker sammanhållningen och �lliten i 
samhället.

Säkra �llgång på hyresrä�er och 
anpassat boende
Den minskade �llgången �ll hyresrä�er, 
på grund av a� många hyresrä�er 
omvandlats �ll bostadsrä�er, orsakar 
problem för de grupper som inte har 
ekonomiska möjligheter a� köpa sin 
bostad.

En åldrande befolkning ställer krav på 
bostadsbeståndet. Stora delar av det 
befintliga beståndet har bristande 
�llgänglighet. Många äldre kommer a� 
ha svårt a� bo kvar i sina bostäder om 
deras rörlighet försämras. Till Hälsa & Levnadsvanor >>
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Innehåll
– Hur lever och mår vi i Uddevalla? 

Under Hälsa & Levnadsvanor beskrivs hälsa och ohälsa, ensamhet, 
�llgång �ll olika typer av stöd och fram�dstro. Här får du reda på 
mer om befolkningens fysiska och psykiska mående, levnadsvanor, 
sjukdomar och ny�jande av vård.
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Hälsa
God hälsa är en förutsä�ning för a� klara skolan, arbeta, leva självständigt och bidra �ll sin egen och 
samhällets utveckling. Hälsan i befolkningen är ojämlikt fördelad. Ju lägre social posi�on, desto sämre 
hälsa och större konsekvenser blir det av ohälsan, �ll exempel ekonomiska. 
 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Det övergripande målet med Sveriges folkhälsopoli�k är "a� skapa samhälleliga förutsä�ningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsokly�orna inom en genera�on". 
Med de�a menas a� det generella hälso�llståndet i befolkningen ska öka samt a� grupp�llhörighet 
och status i samhället ska ha så liten påverkan som möjligt för hälsan.

Koppling �ll Agenda 2030
Hälsa och välbefinnande utgör mål 3 i Agenda 2030. Hälsan påverkas av omgivande livsmiljöer och de 
livsvillkor under vilka kvinnor och män föds, växer upp, arbetar och åldras. De�a påverkar även våra 
levnadsvanor. Hälsan i befolkningen har därför en direkt eller indirekt koppling �ll samtliga 17 globala 
mål i agendan. Några av de mest grundläggande faktorerna för god hälsa är ekonomisk och social 
trygghet, fram�dstro och känslan av sammanhang. God hälsa är sam�digt en förutsä�ning för flera av 
målen. 

Levnadsvanor
Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
spelar roll för hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. 

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s Levnadsvanor som målområde 3. Hälsosamma 
levnadsvanor främjar en god hälsa. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� 
stärka människors handlingsutrymme och möjligheter �ll hälsosamma levnadsvanor och så långt 
som möjligt ta hänsyn �ll hur olika sociala grupper påverkas. För a� bidra �ll en god och jämlik 
hälsa, behöver insatser inom området levnadsvanor vara både främjande och förebyggande.

Koppling �ll Agenda 2030
Målområdet levnadsvanor har flera kopplingar �ll Agenda 2030 och mål 3 Hälsa och 
välbefinnande. Det handlar om a� säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, i 
alla åldrar. Det finns även kopplingar dels �ll det globala målet 2 Ingen hunger och då särskilt �ll 
delmålet om a� utrota former av felnäring. Dels �ll mål 11 Hållbara städer och samhällen som 
bland annat ly�er vikten av �llgänglighet �ll grönområden som kan främja fysisk ak�vitet. 
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Hälsan är god i kommunen 
Hälsan hos Uddevallas befolkning är generellt se� god, men det finns stora skillnader mellan olika 
områden och grupper. Det finns e� samband mellan utbildningsnivå och självska�ad hälsa. Ju högre 
utbildning desto bä�re självska�ad hälsa. Personer med funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en 
sämre hälsa än övriga befolkningen. Deras förutsä�ningar för en god hälsa är o�a sämre, bland annat 
på grund av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på �llgänglighet.

Stora skillnader i hälsa och sjukdom hos befolkningen 
Det finns e� samband mellan socioekonomisk status och levnadsvanor, vilket skapar ojämlikhet i 
hälsa och sjukdomsbörda mellan grupper i samhället. Människor med sämre socioekonomiska 
förutsä�ningar har större risk a� drabbas av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Flera av våra 
vanligaste folksjukdomar påverkas av våra levnadsvanor och går a� förebygga. 

Påverka hälsa och levnadsvanor 
Våra ekonomiska och sociala förhållanden är bland de mest betydelsefulla bestämningsfaktorerna för 
hälsa, både på individ- och befolkningsnivå. De�a är, �ll skillnad från de förutsä�ningar för hälsa som 
vi föds med, faktorer vi kan påverka genom poli�ska, sociala och ekonomiska beslut samt resurser i 
samhället. Det finns e� samband mellan utbildningsnivå och förmågan a� �llgodogöra sig 
hälsoinforma�on och fa�a självständiga beslut i hälsofrågor. Genom a� stärka förmågan a� 
�llgodogöra sig kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser, kan vi bidra �ll a� jämna ut 
orä�ärdiga skillnader i hälsa. Det kan göras genom informa�on, kommunika�on och andra insatser 
på arenor där vi vistas i vardagen, samt genom främjande och stödjande närmiljöer. 
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Uddevallabon är nöjd med livet men många 
har psykiska besvär
I Uddevalla rapporterar 90 % av de som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de är nöjda med si� liv och är 
lyckliga. Trots det utgör andelen som rapporterar 
psykiska besvär e� omfa�ande folkhälsoproblem. 
Häl�en av de svarande kvinnorna och en tredjedel 
av de svarande männen rapporterar a� de bär på 
ängslan, oro eller ångest. 

Två tredjedelar av de svarande uppger a� de är 
fysiskt ak�va och häl�en a� de mo�onerar minst en 
�mme i veckan. Kvinnor rapporterar a� de äter mer 
frukt och grönt än vad män gör. Nästan 20 % av 
männen har en riskabel alkoholkonsum�on.

Könsskillnader i hälsa och vårdsökande
Kvinnor i Uddevalla rapporterar ohälsa i större 
omfa�ning, söker vård o�are och använder mer 
läkemedel än män, dessa könsskillnader återspeglas 
inte i sta�s�k över sjukdomar och skador. Män är 
lika drabbade som kvinnor och i somliga fall 
överrepresenterade. De�a tyder på a� män och 
kvinnor uppfa�ar sin hälsa olika samt a� män tycks 
avstå vårdsökande.

Sammanfattning (2/2)
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God hälsa i Uddevalla
Det finns e� samband mellan självska�ad hälsa och personens 
fram�da hälsoutveckling, såväl fysisk som psykisk. Andelen män 
som rapporterar god hälsa är högre än andelen kvinnor, i alla 
åldersgrupper. Det är vanligare a� personer med e�ergymnasial 
utbildning ska�ar sin hälsa som god än a� personer med  
förgymnasial utbildning gör det. Andelen som rapporterar god 
hälsa sjunker med s�gande ålder. På na�onell nivå kan en posi�v 
utveckling av självska�ad hälsa ses för alla åldersgrupper, utom 
för gruppen 16–29 år som istället visar en nedgång. Personer 
med funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en sämre hälsa än 
övriga befolkningen. 

I Uddevalla ska�ar 78 % av dem som svarat på folkhälsoenkäten  
sin hälsa som god, det är högre än genomsni�et i regionen.

Förbä�rad tandhälsa
Tandhälsan är vik�gt för livskvalitet och välmående. Den har 
förbä�rats över �d, men det finns stora skillnader mellan olika 
grupper i befolkningen baserat på socioekonomiska 
förhållanden och levnadsvanor. 

I Uddevalla uppger 80 % av de svarande i åldrarna 16–84 år, a� 
de har god eller mycket god tandhälsa. Genomsni�et för 
regionen ligger på 75 %. Tandhälsan tycks generellt se� vara 
bä�re hos kvinnor än hos män. Dålig tandhälsa är mer än 
dubbelt så vanligt bland personer med funk�onsnedsä�ning 
som hos övriga befolkningen.

Bra eller mycket bra hälsa, Västra Götaland
2020

72,5 %
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Dålig eller mycket dålig hälsa, Västra
Götaland 2020

6,0 %

Högre andel övervik�ga i Uddevalla 
Övervikt och fetma är en riskfaktor för a� drabbas av e� flertal 
sjukdomar. Fetma är även en kronisk sjukdom i sig. Övervikt och 
fetma påverkas av livsmiljö och levnadsvanor. Förekomsten av 
övervikt och fetma ökar med åldern och är en av de främsta 
orsakerna �ll förlorade friska levnadsår i Sverige.

Knappt 40 % av de svarande i den vuxna befolkningen har 
övervikt. Andelen med övervikt och fetma är högre i Uddevalla 
än genomsni�et i regionen där den ligger på 36 %. Övervikt och 
fetma är vanligare hos män än hos kvinnor.

Övervikt och fetma, Uddevalla 2021
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Psykisk hälsa beskrivs som e� �llstånd av psykiskt välbefinnande 
där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av 
påfrestningar och bidra �ll samhället. De flesta upplever psykisk 
ohälsa någon gång, i form av �llfälliga besvär eller svårare 
psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa påverkar välbefinnandet och 
funk�oner i vardagen. Äldre uppger i hög grad a� de har e� go� 
psykiskt välbefinnande. Sam�digt är u�aget av an�depressiva 
och lugnande läkemedel högst bland de äldsta. Psykisk ohälsa är 
dubbelt så vanligt bland personer med funk�onsnedsä�ning 
som hos övriga befolkningen. 

Hur mår Uddevallabon?
Andelen som rapporterar psykiskt välbefinnande är hög i 
kommunen, 90 %, liksom andelen som rapporterar a� de är 
nöjda med si� liv och är lyckliga. Trots det är andelen som 
rapporterar psykiska besvär e� omfa�ande problem. I Uddevalla 
rapporterar 51 % av de svarande kvinnorna och 33 % av de 
svarande männen a� de bär på ängslan, oro eller ångest. 

Fram�dstro är posi�vt för hälsan
I Uddevalla rapporterar 73 % av de svarande a� de har en 
op�mis�sk syn på fram�den. Förmåga a� känna �lltro �ll 
sig själv och känna fram�dshopp är posi�v för hälsan.

Suicid och tankar på a� ta si� liv
Suicid är e� folkhälsoproblem som förutom förlust av 
människoliv leder �ll psykiskt lidande och ohälsa hos anhöriga 
och berörda. Kopplingen mellan psykisk ohälsa och suicid är 
tydlig. Risken för suicid är högre i socialt missgynnande grupper. 
I Uddevalla uppger cirka 10 % av de svarande a� de någon gång 
övervägt a� ta si� liv. 

Psykiskt välbefinnande, Västra Götaland
2020

86,1 %
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Hälsosamma levnadsvanor bidrar �ll en god hälsa och kan 
förebygga sjukdom och ohälsa. Mat och fysisk ak�vitet har 
grundläggande betydelse för en god hälsa genom hela livet. 

Mer fysiskt ak�va i Uddevalla
Vår fysiska och psykiska hälsa främjas av fysisk ak�vitet, medan 
bristen på fysisk ak�vitet utgör en riskfaktor för en rad 
sjukdomar �ll exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma, 
cancer, värk i rörelseorganen och psykisk ohälsa. 

S�llasi�ande har blivit en allvarlig folkhälsoutmaning som 
innebär en betydande riskfaktor för ohälsa och dödlighet. Vår 
fysiska ak�vitet påverkas av våra möjligheter a� gå och cykla i 
vardagen. Människor som bor i promenadvänliga områden är 
mer fysiskt ak�va än de som inte gör det. I Uddevalla uppger 
50 % av de svarande i åldrarna 16–84 år a� de mo�onerar minst 
en �mme i veckan och 67 % uppger a� de är fysiskt ak�va, vilket 
i båda fallen är mer än genomsni�et i regionen. 

Bedöms vara fysiskt aktiva, Västra Götaland
2020
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Motionerar minst en timme i veckan, Västra
Götaland 2020
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Äter grönsaker, frukt eller bär mer än tre
gånger om dagen, Västra Götaland 2020
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Levnadsvanor (1/2) – Matvanor
& Motion

Kvinnor har mer hälsosamma matvanor än män
Den mat vi konsumerar påverkar både vår hälsa och den miljö vi 
lever i. Gemensamt för kosthållningar som visat sig vara 
hälsofrämjande och förebyggande är a� de baseras på livsmedel 
från växtriket och är rika på grönsaker, baljväxter, frukt, nö�er, 
fisk, vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. 

Matvanor skiljer sig mycket åt mellan grupper. Personer med 
längre utbildning äter mer hälsosamt än de med låg utbildning. 
Kvinnor äter generellt mer frukt, grönt och fisk samt dricker 
mindre söta drycker än män. I Västra Götalandsregionen är det 
dubbelt så vanligt a� kvinnor äter mycket frukt och grönt som 
a� män gör det.
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Riskkonsum�on av alkohol 
Alkoholkonsum�on utgör en riskfaktor för många 
sjukdoms�llstånd såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom och
leversjukdomar och kan leda �ll eller förvärra psykisk ohälsa. 
Andelen som rapporterar en riskabel alkoholkonsum�on ligger 
på cirka 16 %, både på na�onell och regional nivå. Siffrorna för 
Uddevalla varierar något beroende på urval och 
undersökningsår. Det är vanligare a� män har en riskkonsum�on 
än a� kvinnor har det. Det är också vanligare a� personer födda 
i Sverige och Norden har en riskkonsum�on än a� personer 
födda i övriga Europa och världen har det. Riskkonsum�onen är 
högre bland män med förgymnasial och gymnasial 
utbildningsnivå än hos män med e�ergymnasial. 

Tobaksvanor
Andelen rökare fortsä�er a� minska. Skillnaden mellan män och 
kvinnor är nästan borta. For�arande är det vanligare a� 
personer med lägre utbildning röker än a� högutbildade gör det. 
Det är vanligare a� män födda i Europa (utanför Norden) och i 
övriga världen röker än män födda i Sverige, men det är 
vanligare a� kvinnor födda i Sverige röker än kvinnor födda i 
övriga Europa och världen. Snusning är vanligare bland män än 
bland kvinnor och ligger något högre i Uddevalla än i regionen.

Narko�ka
I Uddevalla är det 11 % av de svarande som uppger a� de någon 
gång har provat narko�ka. 

Snusar eller röker dagligen, Uddevalla 2021
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Sjukdomar & Skador
Risk för sjukdom ökar med åldern
Flera vanliga sjukdomar påverkas av våra levnadsvanor. Sjukdomar 
som påverkas av levnadsvanor är vanligare bland män än bland 
kvinnor och risken a� drabbas ökar med åldern.

Diabetes
Typ 2-diabetes står för 85–90 % av diabetespa�enterna. Diabetes 
typ 2 beror i stor utsträckning på livss�lsfaktorer och går därmed 
a� påverka. 

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom sjunker
Högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdom som är den 
vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom 
har dock minskat tack vare minskad rökning och blodtrycks-
sänkande behandling. 

Cancer
Den vanligaste dödsorsaken för personer under 8o år i Sverige är 
cancer. Risken a� drabbas ökar med åldern.

Psykiatriska sjukdomar finns i alla åldrar 
De vanligaste psykiatriska sjukdomarna är depression, ångest, 
alkoholberoende och för äldre, demens.   

Fallskador vanligare bland äldre kvinnor
Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige. 
Benskörhet är vanligare bland äldre och bland kvinnor. Fler 
kvinnor än män söker vård för fallskador. 

Sjukdomar och skador, Uddevalla 2019
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Hälso- och sjukvård
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård
För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver vården 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Behandling ska utgå 
från pa�entens behov och vara �llgänglig för alla som behöver 
den. 

Tandhälsa – en ekonomisk fråga
Dålig tandhälsa är e� problem i sig, men det är även kopplat �ll 
sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det är vanligare 
a� avstå från tandläkarvård (trots behov) av ekonomiska skäl än 
a� avstå annan vård. 

Nästan 16 % av de Uddevallabor som besvarat 
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 2021 uppgav a� de 
avstå� från tandvård av ekonomiska skäl trots behov. På 
na�onell nivå var den andelen högre bland personer med 
förgymnasial och gymnasial utbildning, samt bland personer 
födda utanför Sverige.

Ojämnt vårdsökande
Kvinnor söker vård o�are än män i stort se� i alla åldersgrupper 
upp �ll 80 år. Användande av olika former av an�depressiva 
läkemedel är betydligt högre bland kvinnor än bland män. 
Kvinnor rapporterar ohälsa i större omfa�ning, söker o�are vård 
och använder mer läkemedel än män. Dessa könsskillnader 
återspeglas inte i sta�s�k över sjukdomar och skador där män är 
lika drabbade som kvinnor, i somliga fall överrepresenterade. 

Använder antidepressiva läkemedel,
Uddevalla 2020
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Använder sömnmedel och lugnande medel,
Uddevalla 2020
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från de faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

Levnadsvanor med en holis�sk syn på hälsa
Hälsa behöver ses som en helhet där en utveckling av fysisk, mental och social hälsa ska främjas. 
Vid främjande och förebyggande arbete bör alla delarna tas i beaktande. Skillnaderna i 
levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen tyder på a� man �digt behöver arbeta med 
informa�on, stöd och sociala normer. 

Stödjande miljöer och goda levnadsvanor
Det hälsosamma valet ska göras lä� genom a� �llgängligheten �ll hälsoskadliga produkter 
ska begränsas, medan �llgängligheten �ll hälsofrämjande produkter och miljöer behöver 
främjas. De�a är särskilt vik�gt i mer socioekonomiskt utsa�a bostadsområden. Alkohol, 
narko�ka och tobak är exempel på hälsoskadliga produkter som bör begränsas. De�a kan 
bland annat göras genom �llsyn och serverings�llstånd. Exempel på hälsofrämjande 
produkter och miljöer är hälsosamma mål�der i våra verksamheter, bostadsnära 
grönområden samt gång- och cykelvägar. 

Samhällsplanering kan spela en vik�g roll för a� få fler i rörelse. Fysisk ak�vitet är kopplat 
�ll en minskad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdom, vissa former av cancer, psykisk 
ohälsa och en för�da död. Inkluderande arbetssä� och medskapande mötesplatser bidrar 
�ll delak�ghet, gemenskap och trygghet som stärker vår psykiska hälsa.
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Hälsokommunika�on 
Kommunika�onen kring levnadsvanor, livss�l och hälsa behöver anpassas e�er mo�agaren och ska 
helst ske i dialogform. Informa�onskällorna måste vara varierade. Befolkningens internetanvändande 
skiljer sig åt mellan grupper. Det finns exempelvis många äldre som inte tar del av den informa�on 
och kommunika�on som sker digitalt och som upplever e� digitalt utanförskap. Tillgänglighet måste 
också innebära satsningar på tryckt informa�on och på arenor som bibliotek, bokbussar och 
hälsosta�oner samt samarbete med hälsofrämjande organisa�oner. 

Till Delak�ghet & Demokra� >>Läs mer i kapitlet Folkhälsa & Välfärd >>
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Innehåll
– Deltagande och �llit �ll samhället 

Under Delak�ghet & Demokra� beskrivs �llit och 
förutsä�ningar för delak�ghet och inflytande. Här får du reda 
på socialt deltagande, valdeltagande och om utsa�het för 
diskriminering, bro� och våld.
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Inledning
Människors möjligheter a� delta i samhället och påverka sina liv bidrar �ll den sociala 
sammanhållningen och ökar �lliten och tryggheten. På samhällsnivå finns e� samband mellan å ena 
sidan �llit �ll andra och �ll samhällets ins�tu�oner och å andra sidan ekonomisk �llväxt, poli�skt 
engagemang och demokra�sk utveckling. Ojämlikhet och segrega�on ökar det sociala avståndet 
mellan grupper och �lliten minskar.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
I den na�onella folkhälsopoli�ken ly�s delak�ghet och demokra� i målområde 7 Kontroll, inflytande 
och delak�ghet. För a� åstadkomma en god och jämlik hälsa är det vik�gt a� främja alla individers 
möjligheter �ll kontroll, inflytande och delak�ghet i det dagliga livet. Det görs genom a� arbeta för de 
mänskliga rä�gheterna och motverka diskriminering och annan kränkande behandling samt genom 
a� verka för frihet från hot och våld. 

Koppling �ll Agenda 2030
Flera av de globala målen har en tydlig koppling �ll delak�ghet och demokra�. Mål 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen är både e� mål och e� medel för hållbar utveckling. Det är vik�gt a� 
säkerställa lika rä�gheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, mål 5 
Jämställdhet, och a� utrota diskriminering. Grunden för e� hållbart samhälle är en rä�vis fördelning 
av resurser och ekonomiskt, socialt och poli�skt inflytande i samhället vilket beskrivs i mål 10 
Minskad ojämlikhet. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet a� 
delta i samhällsutvecklingen.

Sammanfattning
I Sverige är �lliten mycket hög, men den har börjat sjunka. I Uddevalla rapporterar nästan var �ärde 
person låg �llit. Skillnaderna i �llit �ll andra är rela�vt stora mellan grupper. Unga och personer med 
förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre �llit än äldre och personer med högre 
utbildningsnivå. Tillit har e� posi�vt samband med självska�ad hälsa. Upplevelsen av �llit och den 
demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl samhällets ins�tu�oner fungerar som en resurs i 
människors vardag.

Det civila samhället spelar en vik�g roll som aktör för demokra� och för a� stärka �lliten i samhället. 
A� ta del av sociala ak�viteter påverkar rela�oner och samhörighet mellan människor, och är också 
vik�ga faktorer för �llit. Deltagandet i civilsamhället är mycket högt i Sverige. Resurser i form av �d 
och pengar, mo�va�on och sociala kontaktytor där rekrytering �ll organisa�oner inom civilsamhället 
skulle kunna uppstå påverkar förutsä�ningarna för deltagande i civilsamhället. 
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Det är vik�gt för den psykiska hälsan a� känna delak�ghet, a� kunna påverka sin vardag och a� vid 
behov ha �llgång �ll stöd. Ensamhet och social isolering kan påverka hälsan nega�vt och utgör hinder 
för socialt och demokra�skt deltagande. I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger a� det är o�a. Bland äldre 
med nedsa� psykiskt välbefinnande är det vanligare a� de bor ensamma. 

Valdeltagandet skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen och således mellan områden. Unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre utbildningsnivå, personer med låg inkomst, 
personer med arbetaryrken, arbetslösa, personer utanför arbetsmarknaden och personer med 
intellektuell funk�onsnedsä�ning röstar i lägre utsträckning än övriga. 

Möjlighet �ll inflytande och delak�ghet begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer av 
kränkningar av individer och grupper.
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A� kunna lita på andra i samhället och på a� samhällets 
funk�oner fungerar beskrivs som �llit. I Sverige är �lliten mycket 
hög, men den har börjat sjunka. Skillnaderna i nivå när det gäller 
�llit �ll andra är rela�vt stora mellan grupper. Unga och 
personer med förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre 
�llit än äldre och personer med högre utbildningsnivå. Personer 
som bedömer sin hälsa som god rapporterar högre �llit �ll andra 
än de som uppfa�ar sin hälsa som dålig. 

Socialt kapital beskriver sammanhållningen u�från sociala 
nätverk och sammanhang, interak�onen mellan olika grupper 
och möjligheterna a� delta i samhällslivet. Tillit används som 
må� för a� mäta socialt kapital. Hög �llit främjar e� väl 
fungerande samhälle och bidrar �ll ekonomisk �llväxt, poli�skt 
engagemang och �ll demokra�sk utveckling i samhället. 

Deltagande i civilsamhället 
I Sverige är deltagandet i civilsamhället mycket högt. 29 % av 
befolkningen, från 16 års ålder, är ak�va i en förening och 75 % 
är medlem i en eller flera föreningar. Forskning visar a� 
engagemang i civilsamhället kan vara posi�vt för den enskilde  
på olika sä�, bland annat genom a� vara en del av en social 
gemenskap. De föreningsak�va är dessutom med och skapar 
förutsä�ningar för andra, genom sin verksamhet. 

I Uddevalla har 6,3 % av invånarna deltagit i någon form av 
folkbildning under 2021. I Folkhälsomyndighetens 
enkätundersökning uppger 26 % a� de har deltagit i en 
studiecirkel eller kurs på arbets�d eller på fri�den. 13 % uppger 
a� de deltagit på möte med fack eller annan förening, lika stor 
andel uppger a� de deltagit på en religiös sammankomst.

Lågt socialt kapital, Uddevalla 2020
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Civilsamhället
Det civila samhället spelar en vik�g roll som aktör för 
demokra� och för a� stärka �lliten i samhället. Civilsamhället 
definieras som en arena skild från staten, marknaden och det 
egna hushållet, där människor organiserar sig och agerar 
�llsammans u�från gemensamma intressen. Det kan också 
beskrivas som den idéburna sektorn. 

Civilsamhället omfa�ar föreningsliv, trossamfund, s��elser, 
sociala företag, folkbildning samt nätverk, rörelser och upprop. 
De senare är exempel på den icke-formaliserade delen av 
civilsamhället.

Civilsamhället och dess organisa�oner har flera roller. De är 
röstbärare i det offentliga, en skolning i demokra� och 
anordnare av ak�viteter. De skapar gemenskap och mening för 
många människor och är en stark utvecklingskra�.
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Många känner sig ensamma 
Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Den kan bestå av 
en känsla av a� inte ha någon a� dela de innersta tankarna med, 
a� sakna någon som förstår eller a� man inte känner 
samhörighet med andra.

I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på folkhälso-
enkäten a� de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger 
a� det är o�a. 10 % av de svarande beskrivs som socialt 
isolerade då de uppger a� de inte deltar i någon av e� stort 
antal sociala ak�viteter, �ll exempel privata fester, släkt-
sammanhang, offentliga �llställningar, föreningsak�viteter, eller 
sociala ak�viteter på internet. Social isolering är vanligare bland 
män och andelen växer med s�gande ålder. 

Män uppger lägre �llgång �ll stöd
Emo�onellt stöd beskriver om man har någon a� dela sina 
innersta känslor med och anförtro sig åt. Prak�skt stöd beskriver 
möjligheten a� få hjälp med prak�ska saker eller om man blir 
sjuk. Det är vanligare a� män saknar �llgång �ll både 
emo�onellt och prak�skt stöd. På regional nivå rapporterar var 
femte man i åldern 16–19 år a� han saknar emo�onellt stöd.
I Uddevalla uppger 8 % av de svarande på folkhälsoenkäten a� 
de saknar emo�onellt stöd och 6 % a� de inte har möjlighet �ll 
prak�skt stöd.

Ensamhet i hemmet 
Bland äldre med nedsa� psykiskt välbefinnande är det 
vanligare a� bo ensam, jämfört med den äldre befolkningen i 
stort. I Uddevalla bor knappt 40 % av alla äldre, 65 år och äldre, 
ensamma. Äldre i ensamhushåll är vanligare i kommunens 
centrala välfärdsområden. 
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Tillit & Socialt kapital (2/2) –
Ensamhet och isolering

Relativ social isolering, Uddevalla 2020Saknar stöd, Uddevalla 2020
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Delaktighet & Inflytande
A� ingå i olika sociala sammanhang, men också a� ha möjlighet 
a� göra sin röst hörd och påverka, är förutsä�ningar för 
delak�ghet och inflytande. Valmöjligheter och a� kunna 
påverka sin livssitua�on har e� demokra�skt värde och bidrar 
posi�vt �ll hälsa. På samma sä� bidrar en god hälsa �ll ökad 
delak�ghet och inflytande. Personer med förgymnasial och 
gymnasial utbildningsnivå upplever o�are en mindre 
delak�ghet och en lägre grad av inflytande och kontroll över sin 
livssitua�on än personer med högre utbildningsnivå. 

Val �ll riksdagen
Den som är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är 
eller har varit folkbokförd i Sverige får rösta i riksdagsvalet.

Val �ll region- och kommunfullmäk�ge
När det gäller rösträ� �ll region- och kommunfullmäk�ge ser 
det annorlunda ut. I dessa val får den rösta som är 18 år senast 
på valdagen och som är svensk medborgare och är folkbokförd i 
kommunen och regionen. 

Den får också rösta som är 18 år senast på valdagen och som är 
medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i 
Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, 
eller medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i 
följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller 
regionen.

Valdeltagande, Uddevalla 2022
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80,9 %

Uddevalla har 34 valdistrikt
E� valdistrikt är e� geografiskt område och brukar bestå av 
1000–2000 röstberä�gade. De 34 valdistrikten har alltså 
inte samma indelning som de 13 välfärdsområdena. I 
Uddevalla utgår valdistrikten från kommunens 
sta�s�kområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som 
kommunen är indelad i.

Valdeltagande 
Enligt SCB är andelen röstande lägre bland unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre 
utbildningsnivå, personer med låg inkomst, personer med 
arbetaryrken, arbetslösa och bland personer utanför 
arbetsmarknaden. Även personer med intellektuella 
funk�onshinder har e� lägre valdeltagande.

Lågt förtroende för poli�ken i Uddevalla
Medborgarundersökningen från 2021 visar på a� 
kommunen står inför stora utmaningar vad gäller 
förtroende för lokalpoli�ken. Kommunen s�cker ut nega�vt 
både i jämförelse med regionen och med riket vad gäller 
förtroende för poli�ken, möjlighet �ll insyn och inflytande 
samt upplevelse av a� poli�ker och anställda arbetar för 
kommunens bästa.
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Utsatthet & Diskriminering
Möjligheten �ll inflytande och delak�ghet begränsas av 
diskriminering, våld, hot och andra typer av kränkningar av 
individer och grupper. A� känna sig orä�vist behandlad eller 
exkluderad i samhället kan leda �ll psykisk ohälsa. A� �llhöra en 
grupp som är mer utsa� än andra, kan skapa en underliggande 
stress och oro för a� själv bli illa eller orä�vist behandlad. De�a 
kan leda �ll nedsa� psykiskt välbefinnande. 

Diskriminering innebär a� en person missgynnas eller kränks 
u�från någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande iden�tet eller u�ryck, etnisk �llhörighet, 
religion eller annan trosuppfa�ning, funk�onsnedsä�ning, 
sexuell läggning och ålder. 

I Uddevalla rapporterade 20 % av de svarande på 
folkhälsoenkäten a� de under de senaste tre månaderna blivit 
behandlade på e� kränkande sä�.

Har under de tre senaste månaderna blivit
bemött eller behandlad på ett sätt så att
man känt sig kränkt , 2021

0 %

10 %

20 %

Uddevalla Västra Götaland

4,0 % 3,0 %

17,0 %
15,0 %

Ja, flera gånger Ja, någon gång

Våld och hot om våld
Det finns skillnader mellan vilken typ av våld eller hot om våld 
som kvinnor respek�ve män utsä�s för. Kvinnor drabbas o�are av 
upprepat och mer allvarligt våld än män. Kvinnor utsä�s o�are i 
hemmet och av en gärningsperson som är känd för offret. Det är 
också vanligare a� kvinnor är utsa�a för sexuellt våld. Män 
utsä�s o�are för våld på allmänna platser av en okänd 
gärningsperson.

I Uddevalla rapporterar 5 % av de svarande på folkhälsoenkäten 
a� de varit utsa�a för fysiskt våld och drygt 4 % a� de utsa�s för 
hot om våld. Det är framförallt män i åldern 16–29 år som 
rapporterar utsa�het för våld, medan hot om våld är vanligast 
bland kvinnor i samma åldersgrupp.

Välj en kommun

Uddevalla





Utsatts för fysiskt våld, Uddevalla 2020

4,9 %

Utsatts för hot om våld, Uddevalla 2020

4,4 %

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld kan sträcka sig från  begränsningar i 
vardagen �ll e� liv under extrem kontroll. Det kan handla om 
fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. HBTQI-personer är 
speciellt utsa�a. 
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Verktyg & Metoder
De verktyg och metoder som tas upp utgår från faktorer som Folkhälsomyndigheten och 
Kommissionen för jämlik hälsa iden�fierat som särskilt vik�ga för a� uppnå en god och jämlik hälsa. 

Inkludering och mänskliga rä�gheter 
Alla ska ha samma rä�gheter och möjligheter a� få hjälp, stöd, vård och skydd i samhället. Ingen ska 
utsä�as för trakasserier eller diskriminering för a� de �llhör e� visst kön, har e� visst ursprung, har 
en viss tro eller är i en viss ålder. A� människor känner egenmakt och självbestämmande när det 
gäller sexualitet och sexuella rela�oner är vik�gt för en god hälsa. Arbete för inkludering och de 
mänskliga rä�gheterna, samt mot diskriminering, utsa�het och våld kan stärka �lliten och 
delak�gheten i samhället. 

Dialog för delak�ghet och inflytande 
Det krävs insatser för a� stärka möjligheter �ll inflytande och delak�ghet. Medborgardialoger kan 
bidra �ll ökad förståelse och förankring kring poli�ska beslut. Dialogerna kan ge beslutsfa�arna 
bä�re underlag och större förståelse u�från lokala behov och gruppers intressen. Invånarna kan få 
större förståelse för besluten som fa�as och för den demokra�ska processen. Dock finns en risk a� 
deltagandet i medborgardialogerna förstärker ojämlikheten, då det visat sig a� det främst är 
resursstarka grupper som deltar och gör sina röster hörda. 

Vem är vi �ll för?
Genom at  inkludera målgrupp i planering och uppföljning av verksamhet kan målgruppens kontroll 
och möjlighet �ll inflytande i sina liv stärkas. Det kan exempelvis göras genom dialoger, brukarforum 
och undersökningar.

Stärka samverkan mellan det offentliga och det idéburna
Civilsamhällets roller i samhället bidrar �ll delak�ghet, demokra�, hälsa och välfärd. Genom 
samverkan mellan kommun och civilsamhälle stärks �lliten �ll varandra, mellan grupper och �ll det 
offentliga. Tillsammans når vi fler i både främjande och förebyggande verksamheter, och med 
riktade insatser och åtgärder. Civilsamhället har en stor bredd och en mångfald av 
verksamhetsformer. För nästan varje fråga finns organiserat idéburet engagemang.

För a� civilsamhälle och offentlig sektor ska kunna arbeta �llsammans, krävs samverkan och 
arbete u�från gemensamt formulerade mål. I Uddevalla råder följande principer för samverkan 
mellan kommunen och idéburen sektor:
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Främja inkludering i civilsamhället
Civilsamhället kan bidra �ll �llit och stärkt 
demokra�. Bristande resurser, bristande 
informa�on och kunskap, fysiska hinder eller 
upplevelse av a� inte vara välkommen kan 
försvåra deltagande. Dessa hinder behöver 
förebyggas och inkludering främjas för jämlika 
förutsä�ningar �ll deltagande.  Till Sammanfattning & Analys >>

• Dialog
• Helhetssyn
• Kvalitet
• Långsik�ghet
• Mångfald
• Självständighet och oberoende
• Öppenhet och insyn.
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Innehåll
- Hur folkhälsan ser ut i Uddevalla och varför den ser 
ut som den gör

Under Analys & Sammanfa�ning beskrivs folkhälsositua�onen 
i Uddevalla och vik�ga resultat i redovisningen. Här får du reda 
på vilka folkhälsoutmaningar som finns i vårt gemensamma 
arbete för e� socialt hållbart Uddevalla. 
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Sammanfattning
Välfärdsredovisningen sy�ar �ll a� ge en överblickbar bild av 
folkhälsan i Uddevalla kommun. Med hjälp av sta�s�k på 
kommunnivå och nedbrutet på kön, ålder och geografiska 
välfärdsområden synliggörs skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa mellan grupper i befolkningen. Kunskap om dessa skillnader 
skapar förståelse för förutsä�ningar för hälsa och möjliggör 
prioritering av insatser u�från behov. 

Analys
A� analysera folkhälsoarbetet handlar om a� söka orsaker �ll a� det 
ser ut som det gör. Förståelse för orsakerna ökar möjligheterna a� 
sä�a in rä� åtgärder och a� förebygga a� problem uppstår eller 
förvärras. Analyser ur verksamhetsperspek�v bör göras av personer 
med olika kompetenser för e� så bra beslutsunderlag som möjligt. 
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Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Välfärdsredovisningen utgör en nulägesanalys av 
folkhälsositua�onen i kommunen. Redovisningen bygger på den 
na�onella folkhälsopoli�kens övergripande mål om en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och de å�a folkhälsopoli�ska 
målområdena.

Koppling �ll na�onella folkhälsomål
Hälsan och många av våra vanligaste sjukdomar påverkas av 
livsvillkor, levnadsvanor och de miljöer vi lever i. De�a är 
förutsä�ningar som i sin tur går a� påverka. Folkhälsan är därmed 
påverkbar, liksom ojämlikhet i hälsa. För a� stärka folkhälsan 
behöver vi arbeta med stödjande, främjande och förebyggande 
insatser både på individ- och samhällsnivå.

Koppling �ll Agenda 2030
Folkhälsopoli�ken överlappar �ll stora delar den sociala 
dimensionen av Agenda 2030. Arbete för en jämlik hälsa och a� 
minska de påverkbara hälsoskillnaderna i befolkningen bidrar �ll en 
socialt hållbar utveckling, sam�digt som arbetet u�från Agenda 
2030 stärker folkhälsopoli�ken och dess målområden. 

Koppling �ll Agenda 2030
Varje del i välfärdsredovisningen kopplas �ll Agenda 2030 och dess 
17 globala mål för hållbar utveckling. Några av målen har särskild 
betydelse för folkhälsans utveckling och de nämns vid varje område. 
Till exempel kopplas levnadsvanor särskilt �ll mål 3, 2 och 11. 

Läs mer om Uddevallas analysmodell >>
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Frisk- och riskfaktorer i ungas levnadsvanor 
Levnadsvanorna både förbä�ras och försämras bland unga. 
Ungdomar äter för lite frukt och grönt, sover mindre än de 
borde, och mo�onerar för lite. Posi�vt är a� konsum�onen av 
tobak, alkohol och narko�ka minskat över �d. 

God hälsa trots omfa�ande psykiska besvär
Hälsan hos Uddevallas befolkning är generellt se� god, men det finns 
stora skillnader mellan olika områden och grupper. Det finns e� 
samband mellan utbildningsnivå och självska�ad hälsa. Ju högre 
utbildning desto bä�re självska�ad hälsa. Personer med 
funk�onsnedsä�ning uppger a� de har en sämre hälsa än övriga 
befolkningen. I Uddevalla rapporterar 90 % av de som svarat på 
folkhälsoenkäten a� de är nöjda med si� liv och är lyckliga. Trots det är 
andelen som rapporterar psykiska besvär e� omfa�ande folkhälso-
problem. Häl�en av de svarande kvinnorna och en tredjedel av de 
svarande männen rapporterar a� de bär på ängslan, oro eller ångest. 
 
Stora hälsoskillnader mellan pojkar och flickor
Ungefär vart �ärde barn och ungdom i Uddevalla har övervikt. Pojkar 
ska�ar si� mående högre än flickor. Det är mycket stora skillnader i 
upplevelse av stress och rapporterad psykisk ohälsa mellan flickor och 
pojkar, särskilt i de äldre årskurserna. Nästan var tredje flicka i årskurs 1 
på gymnasiet rapporterar psykisk ohälsa i Uddevallas elevhälsoenkät.
 
Skillnader i hälsa och vårdsökande mellan kvinnor och män
Kvinnor i Uddevalla rapporterar ohälsa i större omfa�ning, söker o�are 
vård och använder mer läkemedel än män. Dessa könsskillnader 
återspeglas dock inte i sta�s�k över sjukdomar och skador. Män är lika 
drabbade som kvinnor och i somliga fall överrepresenterade. De�a 
tyder på a� män och kvinnor uppfa�ar sin hälsa olika samt a� män 
tycks avvakta med a� söka vård. 

Frisk- och riskfaktorer i vuxnas levnadsvanor 
I Uddevalla uppger två tredjedelar av de svarande på
folkhälsoenkäten a� de är fysiskt ak�va och häl�en a� de 
mo�onerar minst en �mme i veckan, vilket är högre nivåer än 
genomsni�et i regionen. Kvinnor rapporterar a� de äter mer 
frukt och grönt än män. Nästan 20 % av männen har en riskabel 
alkoholkonsum�on. 

Sammanfattning (1/3) –
Befolkning och hälsa
Medellivslängden och andelen äldre ökar
I Uddevalla bor det drygt 57 120 invånare. Barn, unga och 
äldre har procentuellt ökat mer än befolkningen i arbetsför 
ålder under de senaste åren. Ökningen av andelen äldre 
förväntas fortsä�a. Medellivslängden i Uddevalla ökar. Denna 
utveckling innebär a� andelen av befolkningen som är i behov 
av kommunal verksamhet och resurser ökar mer än den andel 
som genererar ska�eintäkter. Det är stora skillnader i 
medellivslängd kopplat �ll utbildningsnivå, där det kan skilja 
flera år mellan de med förgymnasial utbildning jämfört med 
de med e�ergymnasial. 
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Utbildningsnivå och arbetslöshet skiljer sig åt mellan välfärdsområden
Utbildningsnivån i Uddevalla ligger under genomsni�et i Västra Götalandsregionen. Skillnaden i 
utbildningsnivå mellan kvinnor och män är större i kommunen än i regionen. Andelen 
förvärvsarbetande i Uddevalla ligger på 79 %, samma nivå som genomsni�et i regionen, medan 
andelen arbetslösa ligger på något högre nivåer i Uddevalla. I Uddevalla är det stor skillnad i 
utbildningsnivå och i arbetslöshet mellan kommunens välfärdsområden. 

Ekonomisk standard ökar liksom inkomstskillnaderna 
Sam�digt som den ekonomiska standarden har ökat för så go� som samtliga grupper i Uddevallas 
befolkning, ökar också inkomstskillnaderna. Det beror på a� ökningen är mindre bland dem med 
låg ekonomisk standard än bland dem med hög. Den ekonomiska standarden skiljer sig mycket åt 
mellan välfärdsområdena i kommunen. I Uddevalla lever cirka 18 % av kvinnorna och 15 % av 
männen, samtliga åldrar, med låg ekonomisk standard. Bland arbetande är låg ekonomisk 
standard vanligare bland ensamstående föräldrar, yngre, de med låg utbildningsnivå och 
utlandsfödda.
 
Problem består i ensidigt sammansa�a bostadsområden
Kommunens välfärdsområden domineras av olika upplåtelseformer vilket präglar livsvillkoren i 
områdena. Människor i ensidigt sammansa�a bostadsområden, med huvudsakligen hyresrä�er, 
behöver lämna si� område om de vill byta boendeform. Det är o�a människor med små 
valmöjligheter och låga inkomster som fly�ar in. De�a mönster förstärker bostadssegrega�on 
och grundproblemet i området består. 

Var tredje person upplever otrygghet 
Upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla trots a� anmälda bro� minskar. I Uddevalla 
rapporterar 33 % av dem som svarat på SCB:s medborgarundersökning a� de upplever otrygghet, 
vilket är en högre nivå än genomsni�et i regionen.

Ojämlika förutsä�ningar för hälsa genom livet
Barns livsvillkor i Uddevalla skiljer sig åt mellan områden, vilket redan från början lägger grunden för 
en ojämlik hälsoutveckling genom livet. Både övervikt och karies är växande problem bland barn och 
unga, särskilt bland barn �ll föräldrar med låg utbildningsnivå och låg inkomst. Vart �onde barn lever 
i ekonomiskt utsa�a hushåll och nästan 8 % uppger a� de upplevt våld i sin familj eller i sin närhet. 

Sammanfattning (2/3) – Livsvillkor
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Tryggt i skolan trots bråk, kränkningar och mobbning 
Majoriteten av de svarande i CAN:s enkätundersökning uppger a� de trivs och nästan alla som svarat 
på Uddevallas elevhälsoenkät rapporterar a� de känner sig trygga. Sam�digt visar sta�s�ken a� 
andelen som upplevt oroande bråk och kränkningar är hög samt a� mobbning är rela�vt vanligt. 

Risk för utanförskap för unga utan fullföljda studier 
Parallellt med a� betydelsen av utbildningsnivån ökar, lämnar 20 % av ungdomarna i Uddevalla 
gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär a� de inte uppfyller minimikraven på utbildningsnivå för 
en stor del av jobben på arbetsmarknaden där det o�ast krävs lägst gymnasieutbildning. Drygt 8 % 
av 17–24 åringarna i Uddevalla varken studerar eller arbetar. Det försvårar deras möjligheter �ll 
etablering på arbetsmarknaden och ökar risken för lång�dsarbetslöshet med ohälsa som följd.
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Sjunkande �llit
I Sverige är �lliten mycket hög, men den har börjat sjunka. Skillnaderna i �llit �ll andra är rela�vt 
stora mellan grupper. Unga och personer med förgymnasial och gymnasial utbildning har lägre 
�llit än äldre och personer med högre utbildningsnivå. Tillit har e� posi�vt samband med 
självska�ad hälsa. Upplevelsen av �llit och den demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl 
samhällets ins�tu�oner fungerar som en resurs i människors vardag.
 
Ensamhet är vanligt
Ensamhet och social isolering kan påverka hälsan nega�vt och utgör hinder för socialt och 
demokra�skt deltagande. I Uddevalla uppger var tredje person som svarat på folkhälsoenkäten a� 
de känner sig ensamma o�a eller ibland, 6 % uppger a� det är o�a. 

Stora skillnader i valdeltagande 
Valdeltagandet skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen och således mellan områden. Unga, 
utlandsfödda, ensamstående, personer med lägre utbildningsnivå, personer med låg inkomst, 
personer med arbetaryrken, arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden röstar i lägre 
utsträckning än övriga. 

Hinder för delak�ghet 
Möjlighet �ll inflytande och delak�ghet begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer 
av kränkningar av individer och grupper.

Sammanfattning (3/3) – Tillit och delaktighet
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Samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 
I Välfärdsredovisningen redovisas befolkningens hälsa u�från den na�onella folkhälsopoli�ken med 
dess målområden och u�från Agenda 2030. Målområdena utgår ifrån faktorer av betydelse för hälsa 
på individ- och befolkningsnivå. Hälsans bestämningsfaktorer och de na�onella och globala målen 
överlappar och påverkar varandra, genom både posi�va och nega�va samband. I analysen utvecklas 
sambanden mellan livsvillkor och hälsa för a� ge en fördjupad förståelse kring resultatet i 
redovisningen och kring vad ojämlikhet i hälsa mellan grupper och områden kan bero på. Fördjupad 
kunskap och förståelse för orsaker hjälper oss a� dra rä� slutsatser och ökar förutsä�ningarna för 
rä� åtgärder.

Analys (1/4) – Socioekonomi

Ojämlikhet i hälsa mellan grupper och områden 
I Välfärdsredovisningen synliggörs stora skillnader mellan grupper och områden i 
befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Dessa skillnader utgör en av de största 
utmaningarna för a� nå e� socialt hållbart Uddevalla. Skillnaderna är inte slumpmässigt 
fördelade utan går a� härleda �ll utbildningsnivå, ekonomiska förutsä�ningar och 
bostadsområde. Indelningen av kommunens 13 geografiska välfärdsområden bygger på 
utbildningsnivå, sysselsä�ning, inkomst och boendeformer i sy�e a� synliggöra skillnader 
baserat på socioekonomi. U�från välfärdsredovisningen kan vi konstatera a� det finns stora 
skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsou�all mellan grupper i befolkningen. Det syns 
skillnader mellan åldersgrupper och mellan könen men framför allt syns just systema�ska 
skillnader kopplat �ll socioekonomi och de geografiska välfärdsområdena. De�a mönster, 
kopplingen mellan socioekonomi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är evidensbaserad och 
framträder tydligt i liknande kartläggningar och redovisningar på global, na�onell och 
regional nivå. 

Skillnaderna i hälsa går a� påverka genom främjande och förebyggande arbete samt genom 
stödjande och kompenserande miljöer. Alla individer har e� ansvar för sin egen hälsa inom 
ramen för det beslutsutrymme man har, men det allmänna har e� ansvar för a� människor 
får e� rimligt beslutsutrymme. Det är det som avses med samhälleliga förutsä�ningar för 
en god hälsa på lika villkor. De stora skillnaderna mellan välfärdsområdena i kommunen är 
präglade av vilken boendeform som dominerar områdena. Ensidigt sammansa�a 
bostadsområden med i huvudsak hyresrä�er tenderar a� samla invånare med sämre 
ekonomiska förutsä�ningar.
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Utbildningsnivå och levnadsvanor 
Det finns e� posi�vt samband mellan hälsosamma levnadsvanor och en högre utbildningsnivå:

Analys (2/4) – Utbildningsnivå
Utbildning som socioekonomisk markör för hälsa 
Utbildning, arbete och inkomst är socioekonomiska förutsä�ningar som  gynnar hälsan. Lägre 
utbildningsnivå är förknippad med sämre förutsä�ningar på arbetsmarknaden, e� samband som 
blivit allt tydligare. Det beror på ökade kvalifika�onskrav på arbetsmarknaden och på ökad 
konkurrens bland de sökande. Svårigheter �ll etablering på arbetsmarknaden leder �ll sämre 
förutsä�ningar för en god inkomst som går a� försörja sig på. 

Det är stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens välfärdsområden. Andelen 
högutbildade i Ljungskile Tätort ligger på 60 %, det kan jämföras med knappt 30 % i Uddevalla 
Norra. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar i sin tur elevers gymnasiebehörighet. Samma 
mönster återkommer kopplat �ll skolelevers behörighet �ll gymnasiet. I Uddevalla Norra är 
andelen behöriga 60 %, jämfört med 98 % i Uddevalla Kust där också föräldrarna har hög 
utbildningsnivå. Andelen unga vuxna och andelen utlandsfödda har ökat i gruppen som saknar 
gymnasial utbildning. Bland unga vuxna utan gymnasial utbildning är psykisk ohälsa vanligt. A� 
sakna gymnasial utbildning försvårar möjligheter �ll arbete och en trygg försörjning. De�a kan 
leda �ll låg ekonomisk standard och ekonomisk stress. 

Goda livsvillkor skapar förutsä�ningar �ll hälsa och god hälsa 
skapar förutsä�ningar för goda livsvillkor, och tvärtom. 
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De�a samband är en bidragande orsak �ll skillnader i hälsa mellan grupper och områden. 
Personer med lägre utbildningsnivå har generellt se� sämre levnadsvanor. Dels på grund av 
sämre ekonomiska förutsä�ningar a� �ll exempel delta i regelbundna ak�viteter och a� köpa 
hälsosam mat. Dels i form av mindre kunskap om vad som är bra för hälsan. Föräldrars 
utbildningsnivå, särskilt mammans, har betydelse för barnens matvanor. Matkostnader påverkar 
matvanorna. De med lägst inkomst äter mer av energitäta, näringsfa�ga livsmedel och mindre 
av hälsosamma livsmedel som grönsaker och fisk. 

Den digitala utvecklingen, en mer s�llasi�ande fri�d och en dominans av motordrivna 
transportsä� har le� �ll a� s�llasi�andet ökar. Långvarigt s�llasi�ande ökar risken för 
livss�lsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Personer med 
e�ergymnasial utbildningsnivå är mer fysiskt ak�va än personer med lägre utbildningsnivå. 
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Tillit och valdeltagande
Upplevelsen av �llit och den demokra�ska delak�gheten påverkas av hur väl samhällets 
ins�tu�oner fungerar som en resurs i människors vardag. Valdeltagandet är generellt se� 
högt i kommunen men i e� par valdistrikt ligger det så lågt som mellan 50 och 60 % i 
kommunvalet. Det låga valdeltagandet kan bero på bristande förtroende för poli�ken, 
o�llräcklig informa�on och om missnöje med alterna�ven. I Uddevalla rapporterar en 
�ärdedel av dem som besvarat folkhälsoenkäten a� de har låg �llit. A� �lliten sjunker, och 
a� det sker särskilt bland unga, är oroande då låg �llit ökar polarisering och otrygghet i 
samhället. Trots nedåtgående sta�s�k över anmälda bro� visar resultatet av 
folkhälsoenkäten a� upplevelsen av otrygghet är hög i Uddevalla. Högutbildade personer 
och personer med god ekonomisk standard har högre �llit än lågutbildade och personer 
med låg ekonomisk standard. 

Analys (3/4) – Vuxna
Stora skillnader mellan kvinnor och män
Kön och ålder är andra vik�ga faktorer a� ha i beaktande vid analys. Män och kvinnor tycks ha 
olika upplevelser av hälsa, psykiskt välmående och behov av vård. Kvinnor rapporterar i högre 
grad fysisk och psykisk ohälsa, använder mer medicin, söker o�are vård och har fler sjukdagar än 
män. Sam�digt visar sta�s�k över sjukdomar a� män är drabbade i liknande omfa�ning som 
kvinnor, men a� kvinnor lever längre än män. Män söker o�a vård senare än kvinnor och 
rapporterar lägre grad av emo�onellt och prak�skt stöd. Till viss del präglas mäns och kvinnors 
hälsa av könsnormer kopplat �ll familj, hem och karriär. Sam�digt som kvinnor har en högre 
utbildningsnivå än män och förvärvsarbetar i lika stor omfa�ning som män, ägnar de for�arande 
fler �mmar per vecka åt obetalt arbete kopplat �ll hem och familj, än vad män gör. 

Analysgrunder a� ta hänsyn �ll 
Utsa�het u�från någon av diskrimineringsgrunderna utgör betydande källor �ll ohälsa. A� känna 
sig otrygg eller exkluderad i samhället kan leda �ll psykisk ohälsa. A� �llhöra en grupp som är 
mer utsa� än andra, kan skapa en underliggande stress och oro för a� själv bli illa eller orä�vist 
behandlad. De�a kan leda �ll nedsa� psykiskt välbefinnande. Långvarig stress påverkar hälsan 
nega�vt, både fysiskt och psykiskt. Det är många som upplever utsa�het u�från flera 
diskrimineringsgrunder sam�digt. Utsa�het u�från någon av diskrimineringsgrunderna i 
kombina�on med låg ekonomisk standard eller ekonomisk stress visar på en särskild utsa�het. 
Sam�digt kan hög inkomst kompensera för utsa�het u�från en diskrimineringsgrund. 

Äldres hälsa
Äldre uppger i större omfa�ning än yngre a� de är socialt isolerade, vanligast är de�a bland äldre 
män. Ensamhet tycks inte vara vanligare bland äldre än i andra åldersgrupper. Upplevelsen av 
ensamhet är högst i åldersgruppen 16–29 år. Dock finns anledning a� tro a� äldre som är både 
socialt isolerade och upplever ensamhet har svårare a� göra något åt sin situa�on.

Medellivslängden ökar och vi har goda möjligheter a� utveckla e� hälsosamt åldrande. Äldres 
hälsa är av stor betydelse för folkhälsan och för välfärdssektorns utmaningar. 
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Investera i barn och ungas hälsa 
Tidigt stöd och kompenserande insatser kommer sannolikt a� minska både behovet av åtgärder 
och kostnader för dessa längre fram i livet. Mot bakgrund av de�a måste skolbarns 
levnadsvanor, självrapporterad stress och psykiska ohälsa tas på allvar. Ökat s�llasi�ande, 
minskad sömn och ohälsosamma matvanor får hälsokonsekvenser både nu och senare. 
Skillnaden i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar är allvarlig. Förskola, skola och 
fri�dsak�viteter är vik�ga arenor för hälsofrämjande arbete.

Barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor 
Barn och ungas uppväxtvillkor är starkt präglade av föräldrarnas utbildningsnivå och hushållets 
ekonomiska standard. Dessa faktorer har betydelse för levnadsvanor, skolresultat, utbildningsnivå 
och utveckling av hälsa genom livet. Det vik�gaste för barnets utveckling och hälsa är dock 
trygghet och samspel med sin förälder från livets början. Föräldrarna utgör barnets allra vik�gaste 
resurs. Samhälleliga insatser och investeringar i barns hälsa och utveckling har en större 
avkastning än insatser senare under livet.

Samband mellan ungas psykiska ohälsa och skolstress
De undersökningar som använts för a� beskriva barn och ungas hälsa visar på en hög upplevelse 
av stress och en hög andel flickor i högstadiet och gymnasiet rapporterar psykisk ohälsa. Denna 
utveckling är inte unik för Uddevalla, liknande mönster kan också ses på na�onell nivå, men 
däremot inte i våra nordiska grannländer.

Familjen och dess socioekonomiska förutsä�ningar påverkar psykisk hälsa hos barn och unga. 
Undersökningar visar dock a� rela�oner i familjen mellan föräldrar och barn har förbä�rats. Dåliga 
socioekonomiska förutsä�ningar i absoluta termer har e� samband med svårare psykiska problem 
som ångest och depression. Sambandet mellan rela�v socioekonomisk utsa�het och psykisk 
ohälsa är dock inte klarlagt. Undersökningar visar a� psykosoma�ska symtom är vanligare bland 
elever som uppger a� de känner sig stressade över skolarbetet. Kombina�onen av skolstress, 
sjunkande skolresultat och tydligt högre krav på arbetsmarknaden tros vara bidragande orsaker �ll 
den ökande psykiska ohälsan bland unga. 

Analys (4/4) – Barn och unga

Välfärdsredovisning 2022
2. Inledning 3. Sammanfa�ning 4. Analys 5. Tillsammans för e� hållbart UddevallaSammanfattning

& Analys



Power BI Desktop

Uddevallas analysmodell
Folkhälsosta�s�k kan ligga �ll grund för förbä�ringsarbete i kommunen. Analysen ger e� 
kunskapsunderlag om hur det ser ut, vad det beror på och vad som behöver förändras. 
Uddevallas analysmodell är tänkt a� vara en vägledning och inspira�on i det arbetet.

Innan start 
Vad är sy�et med analysen och vad ska analysens resultat användas �ll. Det är vik�gt a� 
analysera olika aspekter av e� problem. 

• Vilket är problemet som ska lösas?
• Vad ska vi ha analysens resultat �ll (sy�e)?
• Hur ska analysen genomföras?

Samla in och bedöm 
Samla in interna och vid behov externa underlag u�från analysens sy�e. 

• Vilket faktaunderlag behövs/vad vet vi?
• Vad tror vi oss veta? Hur tar vi reda på a� det stämmer?

Tolka 
Tolka underlagen med hjälp av olika frågeställningar. Det är vik�gt a� ha olika infallsvinklar så 
a� olika perspek�v kan belysas. 

• Vad visar faktaunderlagen?
• Vilka faktorer påverkar faktaunderlagen inom och utanför organisa�onen?

Dra slutsatser och föreslå åtgärder 
Dra slutsatser baserat på faktaunderlagen. Ta fram förslag på åtgärder som kan lösa problemet. 

• Bedömning av nuläge
• Förslag �ll åtgärder

Förankra 
För a� kunna gå vidare med analysens resultat och åtgärder krävs dialog. Välj de åtgärder som 
ger störst effekt och leder �ll förbä�ringar. 

• Kommunicera analysens resultat och förslag �ll åtgärder
• Vilka lärdomar kan dras u�från denna analys?

Tillsammans för ett hållbart Uddevalla

Läs mer om Uddevallas analysmodell >>
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Välfärdsredovisningen är en kartläggning över folkhälsositua�onen i Uddevalla. 
Den korta analysen fokuserar på orsaker �ll skillnader och ojämlikhet i hälsa och på 
samband mellan sta�s�ken och hälsa på befolkningsnivå. 

Tillsammans behöver vi göra e� vidare analysarbete med utgångspunkt i olika 
målgrupper, verksamheter och verksamhetsområden. Olika kompetenser och 
erfarenheter bidrar �ll e� så bra kunskapsunderlag som möjligt, som sedan kan 
ligga �ll grund för beslut och planering av insatser.

Lycka �ll!
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2022-11-03 Dnr KS 2020/00285 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 
mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 
Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 
ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 
nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 
långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 
mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 
för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 
folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 
mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 
Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 
uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 
uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 
 
Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 
Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 
folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 
socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 
för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 
Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 
kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 
folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 
lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 
skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 
kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 
förebyggande insatser. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 
Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunfullmäktige  
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2022-11-03 Dnr KS 2020/00285 

  

 

 

 

att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 
till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet.  
att   
att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 
hållbar utveckling, 
 
 
 
 
Malin Krantz  Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2020/00285 

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skillnaden 
mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Den förra välfärdsredovisningen i 
Uddevalla gjordes 2018. Därefter har beslut fattats av Hälsopolitiska rådet att ta fram en 
ny välfärdsredovisning vart fjärde år, i slutet av en mandatperiod som ett underlag för 
nästa, samt att redovisningen ska göras digitalt. Utifrån folkhälsoperspektiv, som är 
långsiktigt, sker inte så stora skillnader från år till år vad gäller folkhälsoutveckling och 
mönster i skillnader mellan grupper och områden. Dock finns anledning att öppna upp 
för möjlighet att göra uppdateringar under tidsperioden utifrån 
folkhälsoundersökningarnas olika frekvens för att redovisningen inte ska tappa alltför 
mycket aktualitet med åren. Det handlar om Folkhälsomyndighetens enkätundersökning 
Hälsa på lika villkor, CAN:s drogvaneundersökning och i samband med den senare, 
uppdatering utifrån statistik i Uddevallas elevhälsodatabas. Det är även möjligt att 
uppdatera statistik från SCB vid tillfällen under perioden. 
 
Den nu framtagna välfärdsredovisningen beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i 
Uddevalla kommun. Arbetet är omfattande och bygger på den nationella 
folkhälsopolitiken och Agenda 2030. Om möjligt redovisas statistik kring 
socioekonomiska förutsättningar och hälsa uppdelat på kommunens 13 välfärdsområden 
för att synliggöra skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa inom kommunen. 
Syftet är att kunna planera och prioritera insatser utifrån behov för ökad jämlikhet i 
kommunen. Varje del i välfärdsredovisningen inleds med områdets relevans för 
folkhälsa med koppling till den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030, följt av 
lokal statistik. Varje avsnitt avslutas med beskrivning av verktyg och metoder som 
skapar god och jämlik hälsa. Resultatet i välfärdsredovinsingen utgör ett 
kunskapsunderlag för vidare analys inför prioritering av beslut av främjande och 
förebyggande insatser. 
 
Helena Svernling föredrar ärendet på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Hälsopolitiska rådets protokollsutdrag 2020-04-28 § 14 Välfärdsredovisning 2022 
Ett socialt hållbart Uddevalla, Välfärdsredovisning 2022 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Välfärdsredovisning 2022, Ett socialt hållbart Uddevalla, med möjlighet 
till mindre uppdateringar utifrån nytt statistikunderlag efter beslut i hälsopolitiska rådet 
samt,  
   
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2022-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 32  

 
att använda välfärdsredovisningen som ett kunskapsunderlag i kommunens arbete för 
hållbar utveckling. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2020-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00285  

Välfärdsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Under hösten 2018 tog Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret fram en 
välfärdsredovisning på uppdrag från Hälsopolitiska rådet. Välfärdsredovisningen 
fastställdes i Kommunfullmäktige 13 februari 2019 och Hälsopolitiska rådet fick då i 
uppdrag att utveckla arbetsformer för kontinuerligt framtagande och uppgraderingar av 
välfärdsredovisningen. Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt 
hållbarhetsperspektiv, där skillnaden i hälsa mellan olika grupper ska vara så liten som 
möjligt. Syftet med välfärdsredovisningen är att beskriva hälso- och livsvillkor för 
invånarna i kommunen och är tänkt att användas som underlag för beslut. Genom 
presentation av statistik lyfts en del av Uddevallas utmaningar kopplade till hälsa.  
 
Hälsopolitiska rådet föreslås att ge en arbetsgrupp, ledd av folkhälsostrategen, i uppdrag 
att revidera och digitalisera välfärdsredovisningen från 2018 och utveckla innehållet 
utifrån Sveriges åtta folkhälsopolitiska målområden. I samband med att 
Välfärdsredovissningen revideras ska en spridningsstrategi för produkten tas fram så att 
den kan komma till användning i kommunens förvaltningar. Arbetsgruppen ska bestå av 
tjänstepersoner med kompetens främst inom folkhälsa, statistik och hållbar utveckling. 
Gällande presentation, utformning och spridning behöver kompetens inom 
kommunikation kopplas till arbetsgruppen.   
 
Välfärdsredovisningen ska tas fram vart fjärde år inför en ny mandatperiod. Nästa 
Välfärdsredovisning ska då vara klar hösten 2022 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-13 §6 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet beslutar 
 
att uppdra åt folkhälsostrateg att sammankalla en arbetsgrupp som får i uppdrag att 
revidera och digitalisera Välfärdsredovisningen till hösten 2022, därefter vart fjärde år 
inför varje ny mandatperiod, samt 
 
att i samband med att Välfärdsredovisningen färdigställs, ta fram en spridningsstrategi 
för produkten.  
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Handläggare 

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

 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare och ombud i 

nämnder, styrelser, bolag, föreningar, stiftelser m.m. för 

perioden från och med 2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till nämnder, styrelser, stiftelser m.m vid dess 
sammanträde den 14 december 2022. Vid sammanträdet lämnades följande uppdrag 
vakanta: 
 
1 ledamot i Stiftelsen Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond. 
1 ledamot i Stiftelsen Johannes Andersson i Hogstorps donation. 
1 ledamot i Stiftelsen Särfond nr. 7. 
 
Enligt valberedningens förslag ska Moderaterna nominera personer till ovanstående 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-03. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse N.N till ledamot i Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond till och med 
2026. 
 
att utse N.N till ledamot i Stiftelsen Johannes Andersson i Hogstorps donation till och 
med 2026. 
 
att utse N.N till ledamot i Stiftelsen Särfond nr. 7 till och med 2026. 
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Handläggare 

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

 

Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag, stiftelser, 

kommunalförbund m.m. från och med 2023.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att utse lekmannarevisorer i kommunala bolag, stiftelser, 
kommunalförbund m.m. Kommunens revisorer har berett ärendet och kommer lämna ett 
förslag till nominerar för respektive uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-03 
Underlag från kommunens revisorer (kommer senare) 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse revisorer och revisorsersättare enligt upprättat förslag. 
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§ 185 Dnr 2022-000234  

Nominering av revisorsuppdrag, mandatperiod 

2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Nomineringar ska göras för revisorer som ska väljas av andra 

kommunfullmäktige till uppdrag som avser kommunal samverkan.  

Nomineringar till Uddevalla kommunfullmäktige  

 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, revisorer – 1 ledamot 

 Väst Vatten AB, lekmannarevisorer – 1 ledamot 

 

Nomineringar till Vänersborgs kommunfullmäktige 

 Fyrbodals kommunalförbund, revisor – 1 ledamot 

Beslutsunderlag 

Beslut KFv 2022-11-16 § 7 

Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Claes Hedlund (C) som revisor till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för mandatperioden 2023-2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som lekmannarevisor 

i Väst Vatten AB för mandatperioden 2023-2026.  

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som revisor till 

Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkande 

Mathias Johansson (SD): 

Bifall till valberedningens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Claes Hedlund (C) som revisor till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som lekmannarevisor 

i Väst Vatten AB för mandatperioden 2023–2026.  

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som revisor till 

Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 2023–2026. 

Expedieras 

Uddevalla kommun, för genomförande av val. 

Vänersborgs kommun, för genomförande av val. 

Berörd förtroendevald, för kännedom.  
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Anmälan om granskningsrapport- långsiktig ekonomisk 

planering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunens långsiktiga ekonomiska planering.  
 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
prognosverksamhet och arbete med bedömning av kommunens långsiktiga ekonomiska 
utveckling. Slutsatsen är att kommunstyrelsen kan stärka den långsiktiga ekonomiska 
prognostiseringen. 
 
Revisionsrapporten har skickats till kommunstyrelsen för yttrande med sista svarsdag 
den 20 mars. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-03. 
Följebrev till kommunfullmäktige. 
Granskningsrapport- långsiktig ekonomisk planering 
 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
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Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

1. Bakgrund



Granskningens bakgrund

Demografiska förändringar ställer krav på omställning, 
utveckling och tillgänglighet till kommunala tjänster i en 
kommun. Den demografiska sammansättningen i Sverige 
innebär den nästkommande 10-årsperioden att antalet 
äldre och antalet yngre ökar i en högre utsträckning än 
andra åldersgrupper. Detta ställer bland annat krav på 
tillgänglighet inom äldreomsorgen samt barn- och 
utbildningsverksamheter. Därtill har omständigheter i 
omvärlden påverkat förutsättningarna för den 
kommunala sektorn. Kommunernas resultat har i stor 
utsträckning upprätthållits av omfattande riktade och 
generella statliga bidrag under pandemin. Det kan få 
betydande ekonomiska konsekvenser om andra 
kompensationer också uteblir när dessa bidrag fasas ut.

Kommuner har i allmänhet en etablerad budgetprocess 
för nästföljande år och därpå följande två år. Fokus ligger 
ofta på det första budgetåret, medan de två följande åren 
uppmärksammas i lägre grad.

I ett längre perspektiv beaktas sällan större förändringar 
avseende demografi eller större satsningar. Många 
kommuner deltar i omvärldsanalyser men dessa får i 
många fall liten betydelse för den kommunala 
planeringen.

Statens offentliga utredningar lämnade i september sitt 
betänkande av utredning om en effektiv ekonomistyrning 
i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Det är enligt 

betänkandet utredarens förslag att kommunal och 
regional sektor i större utsträckning ska beakta 
ekonomisk långsiktighet. Utredaren föreslår införandet 
av så kallat ”god kommunal hushållning”. Detta innebär 
att kommuner och regioner ska förvalta sin ekonomi så 
att den uppnår en betryggande säkerhet och långsiktigt 
ekonomisk hållbarhet.

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda 
revisorerna beslutat att genomföra en granskning av 
kommunens arbete med långsiktig ekonomisk planering. 
Inom ramen för granskningen genomförs en analys av 
kommunens långsiktiga utveckling.
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Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen avser budgetåret 2022 och genomförs i två 
delar.

Del 1: Bedömning av ändamålsenligheten i 
kommunstyrelsens analyser av den långsiktiga ekonomiska 
utveckling. 

Del 2: Ekonomisk risk- och väsentlighetsanalys i form av en 
långsiktig prognos för kommunens finansiella ställning. 
Prognosen sträcker sig från år 2022 till 2031.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor (del 1):

• Har kommunstyrelsen definierat vad god ekonomisk 
hushållning innebär i Uddevalla kommun?

• Har kommunen vidtagit åtgärder i syfte att stärka 
möjligheten att kontinuerligt följa den ekonomiska 
utvecklingen?

• Har kommunstyrelsen analyserat kommunkoncernens 
samlade investeringsvolym och kan denna inrymmas i 
kommunens långsiktiga finansieringsram?

• Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra 
prognoser med tillräcklig kvalitet?

Prognosen (del 2) inkluderar därtill en scenarioanalys (sid. 
15-17). I scenarioanalysen gör vi ett antagande om att 
kostnader kommer att utvecklas i en högre takt än vad som 
förutspås av SKR. Syftet är att bedöma hur känslig 
kommunens ekonomi är vid förändrade förutsättningar. 
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Den långsiktiga ekonomiska prognosens begränsningar

• Prognoser av detta slag ska ses som en ekonomisk risk 
och väsentlighetsanalys baserat på grundläggande 
antaganden om demografisk och ekonomisk utveckling. 
Den ekonomiska prognosen syftar till att ge en 
övergripande bild av framtiden med utgångspunkt i 
demografiska förändringar.

• Den ekonomiska prognosen ger ingen förutbestämd 
bild av framtiden, utan ger en uppskattning av hur den 
ekonomiska situationen kan antas utvecklas utifrån 
förväntade demografiska förändringar och 
omvärldsfaktorer. Prognosen ska därför utläsas som en 
riskanalys utifrån förväntade demografiska och 
samhällsekonomiska förutsättningar. 

• Rådande ekonomiska läge ökar osäkerheten i 
prognosen. Kommunen har liten eller ingen påverkan 
på flera ekonomiska förutsättningar. Detta betyder 
dock inte att långsiktiga prognoser är av mindre vikt. 
Däremot behöver förutsättningarna kontinuerligt 
utvärderas och prognosen uppdateras. 

• Siffrorna i prognosen ska utläsas som långsiktiga 
trender, inte som exakta värden. 

• Osäkerheten i analysen ökar med tiden i prognosen. 

• Prognoser kan genomföras med varierande detaljgrad. 
Denna prognos är översiktlig och har således inte 
samma detaljgrad som exempelvis kommunens 
prognoser för delår. Prognosen har utgått från de 
väsentliga intäkts- och kostnadsmassorna (se indelning 
i kapitel 5). 
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Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Flerårsplan 2022-2024 med budget 2022

Kommunallagen kräver att kommuner anger mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

I Uddevalla kommun innebär god ekonomisk hushållning att samtliga 
finansiella mål och två tredjedelar av de verksamhetsmässiga målen 

visar måluppfyllelse/förbättring. 

30 November 2022 Uddevalla kommun – Granskning av långsiktig ekonomisk prognostiseringPage 7

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning:

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i procent av skatter och bidrag - målvärde 
99,0 procent

• Soliditet inklusive pensionsskuld ska öka

• Egenfinansiering av investeringar - målvärde 30 procent

Kommunfullmäktige har beslutat om 16 verksamhetsmässiga mål för 
god ekonomisk hushållning:

• 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 

• 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 

• Antal föreningsaktiviteter, ska öka 

• Antal områden som saneras, ska öka

• Minskad sjukfrånvaro 

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

• Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon

• Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader

• Trä som byggnadsmaterial, ska öka

• Företagsklimat, ska bli bättre 



Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

2. Slutsatser och 
bedömningar
I detta kapitel redogörs för slutsatserna av analysen, 
samt kommunens arbete med långsiktig prognostisering. 



Prognostiserad resultatutveckling är negativ
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Enligt prognosen förväntas resultatutvecklingen i kommunen vara 
negativ. Resultatet för 2022 baseras på förväntat utfall i prognosen 
inom ramen för delårsrapporten. 

I analysen förväntas kostnaderna överstiga intäkterna år 2027. Då 
uppgår kommunens resultat till -48 mnkr. Detta givet de 
demografiska förutsättningarna samt bedömningarna av de 
ekonomiska framtidsutsikterna i dagsläget. 

Enligt förutsättningarna för analysen förväntas kommunens resultat 
uppgå till -265 mnkr 2031. 

Av analysen noteras att resultatet för 2025 står ut. Anledningen är 
antagandena i index för pris för kommunal verksamhet (PKV-index). 
Detta index utvecklas av SKR med syftet att vara en beräkningsgrund 
för kostnadsutvecklingar. Enligt indexet kommer kostnadstakten, 
vilka är höga de kommande två åren, vara betydligt lägre 2025. 
Detta påverkar utfallet för 2025 i stor utsträckning. 

Samtliga institut som gör bedömningar om framtida ekonomiska 
utvecklingar förutspår att vi är på väg mot en lågkonjunktur. I 
samband med detta är räntorna och inflationen för tillfället på höga 
nivåer. Dessa faktorer har en inverkan på PKV-indexet. 2025 
beräknas den stundande lågkonjunkturen och inflationen ha ebbat ut. 
Därmed förväntas också kostnaderna öka i en liten utsträckning.  
Detta kommer att ha en positiv inverkan på kommunens ekonomi. 

Utvecklingen från 2026 och fram baseras på ett ”konjunkturlöst 
normalvärde” för såväl intäkts- som kostnadsutveckling. Orsaken är 
att det inte finns andra bedömningsgrunder än så att förlita sig på. 
Den fortsatta negativa trenden drivs då främst på av att den 
demografiska utvecklingen är ogynnsam (se mer under avsnitt 3 -
demografi).
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Anpassningskrav för att uppnå fullmäktiges överskottsmålsättningar 
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I och med att den ekonomiska utvecklingen är negativ och att 
underskott antas uppstå står kommunen inför anpassningsbehov. 

Ett av kommunfullmäktiges målsättningar för god ekonomisk 
hushållning är att kostnaderna maximalt får uppgå till 99 procent 
av intäkterna. Överskottet av intäkterna ska således uppgå till ca 1 
procent. Målet behöver beaktas för att uppskatta vilka 
anpassningar av ekonomin som krävs. 

Diagrammet till höger tydliggör hur mycket som kommunen 
behöver anpassa intäkter och/eller kostnader med för att uppnå 
fullmäktiges mål. Procentsatserna är aggregerade, vilket innebär 
att värdet för ett givet år representerar med hur mycket som 
kommunen behöver anpassa kostnaderna fram till dess för att 
uppnå fullmäktiges mål. 

0 procent i diagrammet är justerat för att representera KF:s 
överskottsmål om 1 procent. Vid 0 procent i diagrammet har 
kommunen således uppnått resultatmålsättningen på 99 procents 
kostnadsmassa av intäkterna. Därmed visas hur stor anpassning 
som krävs för att uppnå överskottsmålet. 

Anpassningskravet förutsätter oförändrad skattesats i förhållande 
till den prognosticerade kostnadsutvecklingen. Scenariot visar att 
kommunen står inför ett anpassningsbehov i form av sänkta 
kostnader alternativt höjda intäkter redan 2024 om fullmäktiges 
målsättning ska uppnås. Totalt sett prognosticeras kommunen att 
behöva genomföra anpassningar motsvarande 5,5 procent fram till 
2031.



Skattegapsanalys visar behov av höjd skatt om inte kostnadseffektivisering görs
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Anpassningar av ekonomin kan uppnås genom att antingen sänka 
kostnader eller höja intäkter. Skattegapsanalysen besvarar frågan om 
vilken skattesats som skulle krävas för att klara av 
kommunfullmäktiges överskottsmål. 

Detta förutsätter att samtlig anpassning för att uppnå fullmäktiges 
målsättning läggs på skattesatsen. Alltså att kommunen inte gör några 
kostnadsanpassningar. 

Den grå linjen i diagrammet visar kommunens nuvarande skattesats 
(22,16 skattekrona).

År 2022, 2023 och 2025 uppnås kommunfullmäktige målsättning 
inom respektive års skattesats enligt prognosen. Samtliga andra år 
skulle skattesatsen ha behövt höjas. Att den gula linjen är lägre än den 
nuvarande skattesatsen säger att kommunen skulle kunna ha en lägre 
skattesats och samtidigt uppnå fullmäktiges målsättning. 

2031 skulle skattesatsen ha behövt uppgå till 23,86 skattekrona för 
att uppnå fullmäktiges mål. Motsvarande en ökning på 1,7 skattekrona. 
Detta är i nivå med Dorotea kommun som 2022 har den högsta 
kommunalskatten. 

Det bör åter förtydligas att skattebehovet enligt denna analys utgår 
ifrån ett läge där kommunen inte genomför kostnadseffektiviserande 
eller besparingar i syfte att uppnå fullmäktiges balansresultatkrav.
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Självfinansierat investeringsutrymme givet att överskottsmål uppnås
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I syfte att genomföra investeringar krävs likviditet (kapital i kassa). 
Kommunens kapitalinsats i investeringar kallas för 
självfinansieringsutrymmet. Detta är de medel som kommunen har 
möjlighet att investera utan att behöva extern upplåning. 

Självfinansieringsutrymmet är beräknat som summan av överskottet 
samt avskrivningskostnaderna. Överskottet är kapital som kan nyttjas 
till investeringar. Därtill utgör också avskrivningar likviditet som kan 
användas till investeringar. Avskrivningar i en resultaträkning påverkar 
resultatet negativt. Detta innebär dock inte att kapitalet i kassan 
minskar.

Investeringsutrymmet förutsätter att kommunen når överskottsmålet 
enligt budget. Beloppen förutsätter också att inga amorteringar görs.

Diagrammet till höger visar det självfinansierande 
investeringsutrymmet givet att kommunen uppnår överskottsmålet. 

Totalt sett har kommunen då ett självfinansierat investerings-utrymme 
på 2,9 miljarder kronor. Detta är beräknat som summan av samtliga 
värden i diagrammet till höger. 
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Investeringsplan för kommunen och de kommunala bolagen
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2023 2024 2025

Investeringsplan kommunen 741 662 513

Investeringsplan bolag 680 1035 695

Investeringsplan totalt 1421 1697 1208
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Enligt flerårsplan för 2023-2025 med budget för 2023 planerar kommunen 
att genomföra investeringar på totalt 1,9 miljarder kronor fördelat på tre 
år. I diagrammet representeras kommunens planerade investeringsnivåer 
av de mörkgrå staplarna. 

Det finns inom kommunen en upprättad kredit- och investerings-
bedömning. Enligt denna planerar de kommunala bolagen genomföra 
investeringar motsvarande 2,4 miljarder kronor mellan 2023-2025. 

Totalt sett omfattar investeringsplanen 4,3 miljarder kronor för såväl 
kommunen som de kommunala bolagen. Detta är summan av kommunens 
och de kommunala bolagens investeringsplaner mellan 2023-2025.

Vid analyser av belåningsgraden är det av vikt att belysa hela 
kommunkoncernens investeringsplanering och belåningsbehov. 
Anledningen är att Kommuninvest (kommungemensamt låneinstitut) inte 
gör skillnad mellan vilken part inom koncernen som står för belåningen. 
Kommuninvest ser till hela belåningsskulden vid bedömning av 
belåningsutrymme. 

Kommunen har ett finansiellt mål som begränsar investeringsvolymen till 
nivån på självfinansieringen. Målvärdet är att självfinansierings-graden ska 
uppgå till 30 procent.

Givet att fullmäktiges överskottsmål uppnås har kommunen ca 710 mnkr i 
självfinansieringsutrymme för planperioden 2023-2025 enligt föregående 
sida. Detta innebär att kommunen kan investera för totalt 2,37 miljarder 
kronor inom ramen för fullmäktiges mål (710 mnkr är 30 procent av 2,37 
miljarder). 

Kommunens investeringsplan på 1,9 miljarder kronor inryms således inom 
fullmäktiges självfinansieringsmål. Detta mål avser endast kommunen och 
inte de kommunala bolagen. 

(Källa: Flerårsplan med budget 2023, kommunanalys av lånebehov)



Belåningsbehov kopplat till investeringsplan
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Trots att kommunens investeringsplan inryms inom målet om 
självfinansieringsutrymme ställer det också krav på att kommunen har 
möjlighet att uppta lån för kommande investeringar. 

Kommuninvest upprättar årligen en riskvärdesanalys. Syftet är att belysa 
vilka faktorer som spelar roll för kommunens kreditvärdighet. Kommuner 
får i riskanalysen ett riskvärde. Uddevalla kommuns riskvärde är 2, ett lågt 
riskvärde vilket indikerar en hög kreditvärdighet.

Nettokoncernskulden enligt riskvärdesanalysen uppgår till ca 121 tkr per 
invånare i kommunen. Det är detta nyckeltal som indikerar vilket 
belåningsutrymme som återstår. 

Enligt Kommuninvest uppgår Uddevallas belåningsgräns till 149 tkr per 
kommuninvånare. Detta innebär att Uddevalla kommun har ett återstående 
belåningsutrymme på ca 28 tkr per invånare. Totalt sett uppgår 
kommunens skuld (inklusive pensionsskulder) till 6,9 miljarder kronor.

Givet kommunkoncernens investeringsplaner kommer lånebehovet att öka i 
markant under planperioden. Enligt kommunens egna bedömningar uppgår 
lånebehovet till 2,3 miljarder kronor till och med 2025. Enligt vår 
bedömning uppgår behovet till 2,4 miljarder. 

I diagrammet till höger är kommunens respektive EY:s bedömning av 
belåningsutveckling de gula linjerna. Detta baseras på kommunens 
nuvarande belåningspåverkande skuld samt framtida externa 
finansieringsbehov. Den mörkgrå linjen är Kommuninvests limit i dagsläget 
och den ljusgrå linjen är limiten givet att taket höjs med 2 procent årligen. 

Av analysen framgår att nuvarande investeringsplan kommer att utradera 
kommunens belåningsutrymme som senast 2025. Det finns därtill en risk 
att utrymmet inte täcker finansieringsbehoven detta år. Detta givet att 
limiten inte höjs årligen. 

(Källa: Kommuninvests kreditvärdering, budget 2023, kommunens underlag)

2022 2023 2024 2025

Kommuninvest tak inkl. VD-beslut 8511 8591 8634 8684

Kommuninvest tak inkl. VD-beslut 2% 8511 8763 8983 9216

Behov av låneram för investeringsnivå 6911 7721 8750 9321

Behov av låneram kommunbedömning 6911 7596 8601 9216
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Scenarioanalys – känslighetsanalys för kostnadsutvecklingstakt
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Revisorerna har inom ramen för granskningen låtit genomföra en 
scenarioanalys med avseende på kostnadskänslighet. Scenariot 
förutsätter att kostnadsutvecklingen blir en procentenhet högre än 
bedömningarna av SKR:s PKV-index. 

I och med att PKV-indexet bygger på utvecklingen på en aggregerad 
nivå i riket, samt att arbetskraftskostnader är den betydande delen 
av indexet, har detta också påverkan på kommunens intäkter. En 
högre löneutveckling påverkar såväl kommunens kostnader som 
skatteintäkter. 

Scenarioanalysen tar hänsyn till intäktspåverkande faktorer. Detta 
innebär att kostnadsökningar på 1 procentenhet också innebär ökade 
skatteintäkter då majoriteten av kostnaderna utgörs av löner för vilka 
kommunen också genereras intäkter genom skatt. Nettoeffekten av 
1 procentenhets högre indextakt i PKV-indexet uppgår till ca 0,8 
procentenheter. Kostnadsutvecklingen blir således betydande 
påverkad i förhållande till intäktsökningarna. 

Analysen visar att om pris för kommunal verksamhet ökar i en högre 
takt än förväntat ger detta en nästan dubbel effekt på 
anpassningsbehovet av minskade kostnader eller ökade intäkter. 
2031 förväntas kommunen då behöva anpassa ekonomin med ca 11 
procent. Analysen visar också att kommunen i detta scenario 
kommer att behöva vidta åtgärder för anpassningar redan 2024.

1 procentpunkt högre PKV-index skulle vara en hög kostnads-
ökningstakt i jämförelse med de redan höga förväntningarna. Trots 
det kan slutsatsen dras att kommunsektorn är förhållandevis känslig 
sett till ännu högre kostnadsutvecklings-takt än vad som 
prognosticeras inom ramen för PKV-indexet. 
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Scenarioanalys – Skattegapsanalysen
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På motsvarande sätt som för anpassningsgraden redovisas 
skattegapsanalysen för scenariot med 1 procentenhets högre PKV-
index. Precis som tidigare skattegapsanalys förutsätter diagrammet 
att hela anpassningen läggs på skattesatsen. 

Den mörkgrå linjen är nuvarande skattesats. Den ljusgrå linjen är 
densamma som påvisades i diagrammet på sida 11. Den gula linjen är 
utvecklingen av skattesatsen givet scenariot om en procentenhets 
högre kostnadsutveckling. 

I den tidigare skattegapsanalysen framgick att skatten skulle behöva 
höjas till 23,86 skattekrona 2031 för att klara av fullmäktiges mål. 
Skulle kostnadsutvecklingstakten öka i enlighet med scenariot om 1 
procentpunkt högre än PKV-indexet skulle detta påverka behovet av 
skattesatsen ytterligare. I detta scenario skulle kommunens 
skattesats behöva höjas till 25,66 skattekrona 2031. 
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Iakttagelser kopplat till revisionsfrågorna
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Det framkommer vid intervju att kommunen primärt arbetar med ekonomisk 
planering genom budget med flerårsplan (treårsperspektiv). Där det finns möjlighet 
utarbetas också planering för längre tidshorisont. Investeringsplaner är ett sådant 
exempel där det upprättas en 10-årsplan. Det framförs dock att 
investeringsplaneringen är förknippat med risker. Det är inte ovanligt att 
investeringsprocesser förlängs på grund av tvister kring placering och 
utformningar. 

Det utarbetas årligen långsiktiga demografiska prognoser. Dessa prognoser ligger 
bland annat till grund för beräkningen av budgetering inom ramen för kommunens 
resursfördelningssystem. Det finns resursfördelningssystem för skolverksamheter 
och inom äldreomsorgen. Den demografiska prognosen är därtill sammankopplad 
med bedömning av bostadsförsörjning inom kommunen.

Det framförs att kommunen inte genomför samlade ekonomiska långtidsprognoser. 
Det framförs dock att det genomförs långtidsprognoser nedbrutna till specifika 
verksamheter. Detta framförallt kopplat till skola och omsorg. Däri används 
underlag för förväntad demografisk utveckling tillsammans med förväntningar om 
kostnadsutvecklingar. 

Det framförs vid intervju och dokumentation att kommunen upprättat analys 
kopplat till investeringsplanering och belåningsnivåerna. Det framgår av underlagen 
(vilka delvis ligger till grund för belåningsanalysen, sidor 13-14) att kommunen 
analyserat kommunkoncernens samlade investeringsplanering i förhållande till 
möjligheten att utöka upplåning. Underlaget är presenterat för 
kommunledningsgruppen och kommunstyrelsen. Syftet med analysen var att belysa 
de risker som föreligger investeringsplaneringen. Kommunen kan stå inför beslut 
att avyttra delar av bestånd för att finansiera framtida investeringsvolymer. 

Det framförs att kommunen använder sina ekonomisystem och beslutsstödsystem 
för att bedöma kostnadsutvecklingar inom kommunens nämnder. Det framförs att 
det finns förhållandevis goda underlag för att bedöma kostnadsutvecklingar. 
Kostnadskontroller i verksamheterna kontrolleras dock främst av ekonomer på 
respektive förvaltning. Samlade uppföljningar av ekonomin upprättas varannan 
månad. Det förs diskussioner om att rapportera varje månad. 

Bedömningar av ekonomisk utveckling baseras på ett flertal underlag. Kommunen 
inhämtar flera gånger om året underlag från SKR:s cirkulär. Underlagen består av 
en analysfil vari uppdateringar kring kommunens förväntade skatteintäkter, 
utjämningssystem, slutavräkningar med mera beräknas. Underlagen används såväl 
för budgetering som prognostisering. Analysfilen sträcker sig 8 år fram i tiden. 
Information inhämtade från den demografiska prognosen används som indata i 
filen. Därtill inhämtas underlag från Skandia vad avser pensionsprognos. 

Utöver underlagen som inhämtas från SKR finns omvärldsbevakning genom flera 
kanaler och nivåer inom kommunorganisationen. Det framförs att ekonomichef 
ingår i nätverk med ekonomichefer från flera andra kommuner. Därtill inhämtas 
kontinuerligt kunskap från flera källor så som Kolada vad avser nyckeltal för 
verksamheter, likaså kontrolleras kostnadsutvecklingar nogsamt. Inom ramen för 
bostadsförsörjning följs även vilka byggnationer som sker från privata bolag. Detta 
påverkar planeringen vad avser inflyttning, omflyttning, placering av skolor, 
utbyggnadstakt avseende äldreomsorg med mera.

Det framförs att det utöver de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk 
hushållning inte finns andra styrdokument som definierar hur kommunen arbetar 
för att uppnå målen. Det framförs (som redovisats på sida 7) att målen såväl utgår 
från finansiella faktorer som verksamhetsmässiga. 



Sammanfattande bedömning
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Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen kan stärka den 
långsiktiga ekonomiska prognostiseringen. 

Det finns enligt vår bedömning en god grund för den ekonomiska styrningen. 
Likaså finns goda förutsättningar för att inhämta underlag, analysera utfall och 
att upprätta långsiktiga och samlade prognoser. Vi noterar att det upprättas 
prognoser för specifika verksamheter så som investeringar, skolverksamheter 
och omsorg. Det saknas dock samlade prognoser för den förväntade 
ekonomiska utvecklingen. 

Mot bakgrund av prognosen som presenteras i rapporten, samt förväntad 
lagstiftning vad avser kommunal ekonomisk planering, menar vi att det är 
fördelaktigt att periodiskt upprätta samlade prognoser. Detta för att 
kommunstyrelsen kontinuerligt ska vara uppdaterade på de förväntade 
effekterna av demografiska och omvärldspåverkande faktorer. 



Svar på revisionsfrågor samt rekommendationer 
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Revisionsfrågor Bedömning
Har kommunstyrelsen definierat vad god ekonomisk 

hushållning innebär i Uddevalla kommun?

Ja. God ekonomisk hushållning definieras genom 3 finansiella mål samt 16 verksamhetsmässiga mål. Målen är 

beslutade av fullmäktige inom ramen för flerårsplan med budget.

Har kommunen vidtagit åtgärder i syfte att stärka 
möjligheten att kontinuerligt följa den ekonomiska 
utvecklingen?

Ja. Detta följs genom rapportering varannan månad. Ekonomisystem samt dess koppling till beslutsstödsystemet 

möjliggör kontinuerlig uppföljning. Därtill nyttjas resursfördelningssystem som ur ett framåtsyftande perspektiv 

möjliggör att belysa ekonomiska effekter av demografiskt drivna verksamheter.

Har kommunstyrelsen analyserat kommunkoncernens 

samlade investeringsvolym, och kan denna inrymmas i 

kommunens långsiktiga finansieringsram?

Ja. Det har upprättats en analys kopplat till kommunkoncernens samlade investeringsplan och vilken upplåning 

denna skulle kräva. Det framgår av analysen att upplåningsbehovet överstiger investeringsplaneringen inom 

flerårsplanen.

Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra 

prognoser med tillräcklig kvalitet?

Delvis. Kommunstyrelsen upprättar inte samlade prognoser för bedömning av kommunens långsiktiga 

handlingsförmåga. Det upprättas dock analyser inom särskilda verksamheter. Likaså upprättas långsiktiga 

investeringsplaner och därtill tillämpar kommunen SKR:s underlag för bedömning av intäkter över en åtta-

årsperiod. Det bedöms därmed finnas goda underlag för prognostiseringen.

Mot bakgrund av genomförd granskning och analys rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

▪ Nogsamt följa påverkande förutsättningar för kommunens långsiktiga ekonomiska förmåga. 

▪ Årligen uppdatera analysen av investeringsplaneringen kopplat till belåningsutrymmet. 

▪ Periodiskt upprätta samlade långsiktiga prognoser i syfte att stärka kontrollen av kommunens ekonomiska handlingsutrymme. 

Linus Aldefors (projektledare), Fanny Nilsson (granskare), Karin Knutsson (kvalitetssäkrare) – EY.  



Bilagor - Analysens 
byggstenar nedbrutna i 
väsentliga intäkts- och 
kostnadsmassor



Nedbruten analys

• I efterföljande kapitel redogörs för de delar som analysen är uppbyggd av. 

• Demografisk utveckling - Detta kapitel redogör för befolkningsutvecklingen i kommunen 
som helhet och genom en funktionell befolkningsindelning. Utvecklingen jämförs med rikets 
befolkningsutveckling. 

• Skatteintäkter och utjämningssystem – Kapitlet redogör för den förväntade 
intäktsutvecklingen givet demografiska och makroekonomiska förutsättningar. 

• Kostnadsutveckling – I kapitlet redogörs för kommunens väsentliga kostnadsmassor och 
deras förväntade utveckling givet demografiska och inflationseffekter. 

• Resultatutveckling – Det sammanvägda resultatet sett till intäkts- och kostnadsutvecklingen. 
Resultatet av analysen ligger i sin tur till grund för slutsatserna ovan. 

30 November 2022 Uddevalla kommun – Granskning av långsiktig ekonomisk prognostiseringPage 21



Genomförande och underlag för prognosen
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Data för analysen

Analysen tar sitt avstamp i kommunens egna redovisningar och antaganden 
om utveckling. I detta avseende har kommunens demografiska prognos en 
central roll för utvecklingen av kommunens intäkter och kostnader. Vi 
definierar ett nolläge i analysen. Detta är den punkt i tid som prognosen utgår 
från. Nolläget för prognosen är Uddevalla kommuns prognos enligt 
delårsrapporten för januari – augusti 2022. Därtill beaktas känd information 
inhämtad från tidigare års redovisningar som grund för analysen.

Analysen bygger i största möjliga utsträckning på de uppgifter som finns att 
tillgå från kommunen. Exempelvis bygger analysen på kommunens egna 
befolkningsprognos. Utöver detta har nyckeltal och data främst inhämtats från 
Sveriges kommuner och regioner, SCB, Kolada, Socialstyrelsen och Skolverket. 
I de fall andra källor än kommunen använts för beräkningar har uppgifterna 
stämts av mot kommunens redovisade siffror. Antaganden om intäkts- och 
kostnadsutvecklingar har baserats på SKR:s bedömningar enligt SKR:s cirkulär 
22:33, vilket var den senaste vid tillfället för analysen.

Analysen grundar sig på demografisk utveckling

Kostnadsberäkningarna tar sitt avstamp i den förväntade demografiska 
utvecklingen inom de nedbrutna åldersgrupperna som utgör underlaget för 
kostnaderna. Likaså är intäkterna baserade på den förväntade demografiska 
utvecklingen. Huvudsakligen avser detta skatteintäkter, inkomstutjämningen 
och kostnadsutjämningen. 

I långsiktiga analyser är det metodologiskt inte ovanligt att basera intäkts- och 
kostnadsuppräkningar på konjunkturindex baserade på rikets förväntade 
utveckling. Kommunsektorn är dock främst demografikänslig, inte 
konjunkturkänslig. Av denna anledning grundar sig prognosen i första hand på 
den demografiska utvecklingen. Konjunkturs- och index-utvecklingar är 
inkluderade i analysen men justerade för tillämpbarhet gentemot kommunens 
demografiprognos.

Avgränsningar i analysen

Analysen tar ingen hänsyn till effektiviseringar eller andra förändringar av det 
kommunala uppdraget. Dagens kostnadsläge, i kombination med demografi och 
indexering av intäkts- och kostnadsutveckling, ligger till grund för beräkningarna 
för resultaten i prognosen.

Antaganden och beräkningsgrunder redovisas kontinuerligt i rapporten. 

Analysen tar hänsyn till fullmäktiges finansiella målsättningar. 



Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

3. Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen utgör grunden för 
framskrivningen av kommunens intäkts- och 
kostnadsutvecklingar. Detta kapitel redogör för 
befolkningsutvecklingen i kommunen som helhet och 
genom en funktionell befolkningsindelning. 
Utvecklingen jämförs med rikets befolkningsutveckling. 
Dels i jämförande syfte men också för att förhållandet 
har en påverkan på faktorer så som statliga 
utjämningssystem.



Befolkningsutveckling
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Enligt befolkningsprognosen förväntas befolkningen i Uddevalla kommun 
öka med 5,3 procent från 2021 till 2031. Från 57 122 invånare 2022 till 
60 157 år 2031. 

I diagrammet baseras utvecklingen på befolkningsmängden 2021. 

Kommunens utveckling kan ställas i relation till utvecklingen i riket som 
förväntas öka i en jämförbar men något lägre takt. Enligt SCB:s senaste 
befolkningsprognos förväntas invånarantalet i riket att öka från ca 10,5 
miljoner år 2021 till närmre 11 miljoner 2031. Detta motsvarar en 
procentuell ökning på 4,9 procent. 

Av den demografiska datan framgår bland annat att Uddevalla kommun 
har en relativt ålderstigen befolkningsstruktur. 
I de nästkommande bilderna redogörs för kommunens 
befolkningsutveckling inom särskilda åldersgrupper som har en direkt 
påverkan på intäkts- och kostnadsgrupper. 

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Uddevalla 0,5% 1,0% 1,5% 2,1% 2,7% 3,2% 3,7% 4,3% 4,8% 5,3%

Riket 0,6% 1,1% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 3,5% 4,0% 4,4% 4,9%
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2,0%
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Hela befolkningen - Utveckling mot 2021



Förskola, grundskola och gymnasium
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Kommunens befolkning i förskoleåldrar förväntas minska. Först 2029 förväntas 
gruppen växa igen. Minskningen är dock lägre än rikets takt där en minskning på 4,1 
procent förvänts. 

Inom grundskoleåldrarna (6-15 år) är utvecklingen högre än rikets takt, som 
förväntas minska. Ökningen uppgår till 2,2 procent. 

Utvecklingen inom gymnasieåldrarna 16-18 år förväntas öka starkt fram till 2028 då 
utvecklingen uppgår till ca 15 procent. Därefter förväntas utvecklingen minska till ca 
10 procent 2031. 

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2018-
2070”)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Uddevalla -0,5% -1,6% -1,7% -2,0% -1,8% -2,1% -2,1% -1,8% -1,2% -0,2%

Riket -1,2% -1,9% -2,8% -3,6% -4,4% -5,1% -5,4% -5,3% -5,0% -4,1%
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Åldrar 1-5 - Utveckling mot 2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Uddevalla 1,2% 2,2% 3,1% 3,6% 2,9% 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%

Riket 0,6% 0,8% 0,8% 0,5% -0,2% -0,5% -1,0% -1,5% -2,2% -2,9%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

Åldrar 6-15 - Utveckling mot 2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Uddevalla 0,0% 2,5% 5,1% 7,4% 10,6% 15,0% 16,9% 16,1% 14,9% 13,8%

Riket 2,1% 4,0% 6,2% 7,6% 9,7% 10,0% 10,3% 9,3% 9,9% 9,8%
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2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%
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Åldrar 16-18 - Utveckling mot  2021



Yrkesverksamma åldrar 
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Diagrammet visar befolkningsutvecklingen för åldrarna 19-64 år. Denna
graf representerar de åldrar då invånare förväntas vara yrkesverksamma
och generera skatteintäkter.

Det går att utläsa från diagrammet att kommunens befolkningsutveckling
inom detta åldersspann är lägre än den förväntade utvecklingen i riket.
Antalet invånare i yrkesverksam ålder förväntas öka i kommunen med ca
3,1 procent, vilket är lägre än rikets utveckling på 3,8 procent. Dessa
ålderskategorier är viktiga för kommunens kostnadssammansättning.

Trots att uteblivna skatteintäkter kompenseras av inkomstutjämningen är
också invånare i yrkesverksamma åldrar vanligtvis mindre
kostnadsdrivande för kommunen.

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges
framtida befolkning 2018-2070”)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Uddevalla 0,2% 0,5% 0,6% 1,2% 1,6% 1,8% 2,3% 2,6% 2,8% 3,1%

Riket 0,4% 0,9% 1,3% 1,8% 2,3% 2,7% 3,1% 3,3% 3,5% 3,8%
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Åldrar 19-64 - Utveckling mot  2021



Äldre
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Antalet äldre i kommunen är i diagrammen uppdelat i två diagram: dels 65-
79 år, dels 80 år och uppåt. Den demografiska gruppen 65-79 definieras 
som ”äldre” och den andra gruppen brukar benämnas som ”äldre äldre”. 

Anledningen till indelningen är att behovet av kommunala tjänster skiljer 
sig markant åt från åldrarna 65-79 och 80-w. I syfte att genomföra goda 
uppskattningar av kostnadsutvecklingar är dessa därför intressanta att 
observera såväl separerade från varandra. ”W” är benämningen för det 
okända året en kommunmedlem dör. 

Utvecklingen av antalet äldre inom kommunen förväntas öka i högre takt 
jämfört med riket. Antalet mellan 65-79 år förväntas öka med 7,2 procent, 
vilket är högre än rikssnittet förväntas öka med 3,1 procent fram till år 
2031. 

Utvecklingen för antalet ”äldre äldre” uppgår till ca 27,7 procent, vilket är 
lägre än rikets utveckling på 47,1 procent. Det bör noteras att denna 
ökning av äldre äldre, för såväl kommunen som för riket, är förhållandevis 
hög. Ökningen har sin naturliga förklaring i den höga andel födda under 
1940-talet. En stor andel av dessa kommer under de kommande 10 åren 
att uppnå minst 80 års ålder.

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”)
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Särskilt boende och hemtjänst
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I takt med att antalet äldre blir fler i kommunen kommer också behovet av 
insatser inom hemtjänst samt platser på särskilda boenden att öka. 
Antalet äldre med behov av insatser i ordinärt- respektive särskilt boende 
är baserat på den demografiska utvecklingen samt nyckeltal för andelen 
inom respektive åldersgrupp som har insatser.

Förhållandet mellan antalet brukare med hemtjänstinsatser alternativt i 
särskilt boende och antalet äldre är statiskt över tidsspannet. Det är svårt 
att korrekt göra andra antaganden. Det är troligt att behovet av hemtjänst 
och platser på särskilt boende kommer att senareläggas åldersmässigt 
allteftersom att vi är friskare längre. I denna aspekt ska dock också vägas 
in att vi också förväntas leva längre. Det är ett antagande i analysen att 
kostnadsutvecklingen inte kommer att påverkas nämnvärt av dessa två 
aspekter. 

Antalet äldre (65-w) med behov av hemtjänstinsatser förväntas öka från 
865 2021 till 1050 år 2031. Motsvarande förväntas behovet av platser 
på särskilt boende öka från 507 till 623. Ytterligare ca 107 platser krävs 
således i särskilt boende.

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, Socialstyrelsens databas 2021)
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Det övre diagrammet visar hur stor andel av befolkningen som respektive 
åldersgrupp utgör. Den vänstra sidan av diagrammet påvisar strukturen 
2021 för Uddevalla kommun (gult) och riket (grått). 
Befolkningssammansättningen utgår från 2021 då det är det senast 
kända året för vilket vi vet exakt hur många invånare som fanns i 
kommunen. På högra sidan av diagrammet visas den förväntade 
sammansättningen 2031.

Försörjningskvoten i det nedre diagrammet utgörs av antalet invånare i 
kommunen som är 19 år eller yngre och 65 år eller äldre dividerat med 
antalet invånare mellan åldrarna 20 – 64 multiplicerat med 100. 
Försörjningskvoten tydliggör hur många invånare, utöver sig själva, som 
en förvärvsarbetare procentuellt måste försörja. En ökad 
försörjningskvot innebär alltså att antalet äldre (65+) respektive yngre 
(19-) ökar i en snabbare takt än de i förvärvsarbetande åldrar (mellan 20 
och 64 år). 

Det går av diagrammet ovan att konstatera att Uddevalla kommun i 
dagsläget har en högre försörjningskvot jämfört med riket som helhet. 
Kommunens försörjningskvot uppgår till 84,4, riksgenomsnittet är 77,4. 
Fram till 2031 förväntas skillnaden öka något. Uddevalla kommuns 
försörjningskvot ökar till 88,1 och rikets ökar till 79,3. Av 
försörjningskvoten för såväl kommunen som riket ges vi information om 
att förhållandevis färre ska försörja fler. 

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”)
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Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

4. Skatteintäkter och 
utjämningssystem
I följande kapitel redogörs för kommunens huvudsakliga 
intäktskällor. Detta omfattar främst skatteintäkter och 
de statliga utjämningssystem vars syfte är att 
säkerställa att du som invånare ska kunna förvänta dig 
samma grad av kommunal service oavsett var i landet 
du bor.



Kommunens huvudsakliga intäktskällor
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Kommunen har ett flertal intäktskällor av olika betydelse. Inom ramen för analysen gör vi 
antaganden om utvecklingar inom primärt två intäktsområden; Skatteintäkter och 
utjämningssystem. Skatteintäkter beräknas baserat på den demografiska utvecklingen samt SKR:s 
underlag om förändringar i skatteunderlaget. 

De statliga generella bidragen består i huvudsak av fyra utjämningssystem. Dessa är: 

• Inkomstutjämningen – Staten garanterar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften – Uddevalla 
kommun uppgick 2022 till 93 procent av rikets skattekraft, vilket betyder att den genomsnittliga 
invånaren i kommunens inkomster är något lägre än rikssnittet. Det innebär också att Uddevalla 
kommun får ett inkomstutjämningsbidrag genom systemet.

• Kostnadsutjämningen / Standardkostnaden (kommunerna omfördelar) – Kostnad som kommunen skulle 
ha om verksamheten bedrevs till en genomsnittlig kostnadsnivå i förhållande till de egna strukturella 
faktorerna. SKR förutspår att kommunen erhåller ca 80 miljoner kronor 2022. 

• LSS (kommunerna omfördelar) – Uddevalla erhåller 2022 ca 98 miljoner kronor.

• Regleringspost – Intäkt eller kostnad beroende på utfallet av utjämningssystemen i förhållande till den 
budgeterade nivån. 2022 beräknas posten utgöra ett bidrag på 158 miljoner kronor. 

Utöver intäkter kopplade till skatter och utjämningssystem har kommunen betydande intäkter från 
avgifter. Dessa intäkter täcker vanligtvis inte kostnaderna för tjänsterna som de avser, exempelvis 
för äldreomsorg. Av denna anledning inkluderar vi externa intäkter (intäkter från brukare) i 
redovisningen av kostnader. Kostnaderna redovisas således som nettokostnader. 

Därutöver har kommunen mindre intäkter från exempelvis räntor. Dessa är inkluderade men 
omfattas inte av särskilda antaganden om underliggande påverkande faktorer så som 
befolkningsutveckling. 



Skatteintäktsutveckling
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Skatteintäkterna beräknas mot bakgrund av den demografiska 
utvecklingen att uppgå till 2,9 miljarder kronor 2022. 

Den demografiska utvecklingen baseras på åldrarna 19-w. 
Åldersintervallet utgörs av de inkomstgrundande åldrarna för 
förvärvsarbete, pensioner, sjuklöneersättning mm. 

Beräkningen  av skatteutvecklingen baseras på befolkningsutvecklingen 
samt SKR:s prognos för skatteunderlagsutveckling. 

Ackumulerat förväntas skatteintäkterna öka med ca 44 procent över 
perioden. 

Kommunens skatteintäkter förväntas i reella tal öka över perioden med 
ca 1,3 miljarder kronor. Skatteintäkterna förväntas 2031 uppgå till ca 
4,2 miljarder kronor. 

(Källa: SKR Cirkulär 22:33, årsredovisning 2021 samt Kommunens befolkningsprognos 
2022-2031)
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Inkomstutjämning

30 November 2022 Uddevalla kommun – Granskning av långsiktig ekonomisk prognostiseringPage 33

Inkomstutjämningen garanterar Sveriges kommuner ett skatteunderlag 
motsvarande 115 procent av medelskattekraften i riket. Det vill säga att 
staten kompenserar för mellanskillnaden mellan kommunens skattekraft 
och 115 procent av den genomsnittliga skattekraften för samtliga 
svenska kommuner. Kompensationen baseras på 95 procent av den 
genomsnittliga skattesatsen i riket. Skattekraften i Uddevalla uppgick 
2022 till 93 procent av rikssnittet. 

Beräkningen av inkomstutjämningen följer SCB:s beräkningsgrund för 
fastställandet av inkomstutjämningen. 

Till grund för beräkningen av inkomstutjämningen tas hänsyn till 
kommunens demografiska utjämning, skattekraft, utveckling av 
medelskattekraften enligt SKR:s prognoser samt länsvis skattesats.

Enligt framskrivningen beräknas inkomstutjämningen för 2022 uppgå till 
ca 600 miljoner kronor. 2031 beräknas intäkterna från 
inkomstutjämningen uppgå till 922 miljoner kronor. 

Uddevalla kommuns skattekraft förväntas minska i förhållande till rikets 
fram till 2031. Enligt SKR förväntas skattekraften uppgå till 91,7 
procent 2031. 

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”, SKR cirkulär 22:33)
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Kostnadsutjämning
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Kostnadsutjämningens syfte är att utjämna skillnader i kommuners 
förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Kommuner med en 
gynnsam befolkningsstruktur betalar en kostnadsutjämningsavgift och 
vice versa. Kostnadsutjämningen är således ett nollsummespel. Detta 
innebär att det finns lika mycket pengar som betalas in av kommuner med 
gynnsam demografisk struktur, som betalas ut till kommuner med en 
mindre gynnsam demografisk struktur.  

Underlaget för analysen bygger på den demografiska framskrivningen i 
kommunen och riket samt den beräknade standardkostnaden. 
Beräkningen av kostnadsutjämningsavgiften är approximerad genom en 
underbyggd beräkningsmodell baserad de demografiska förändringarna, 
huvudsakligen inom skola, äldreomsorg samt befolkningsförändring. 

Kommunen beräknas 2022 erhålla 80 miljoner kronor i 
kostnadsutjämningsbidrag. År 2031 förväntas bidraget uppgå till 131 
miljoner kronor. Ökningen motsvarar ca 64 procent. 

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”, SCB:s beräkningsunderlag för 2020 och 2021, SKR cirkulär 
22:33)
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LSS-utjämning
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LSS-utjämningssystemet fungerar i det stora hela på samma sätt som 
kostnadsutjämningssystemet. Båda systemen är nollsummespel. 
Detta innebär att omfattningen av kommuners inbetalda avgifter 
motsvarar de utbetalda bidragen. 

Den stora skillnaden mot kostnadsutjämningen är, något förenklat, att 
LSS-utjämningen inte baseras på en strukturkostnad utan på 
omfattningen av beslutade LSS-insatser. Standardkostnaden baseras 
på 10 olika LSS-insatser som viktas med riksgenomsnittlig kostnad 
per insats. Detta innebär att kostnader och intäkter inom ramen för 
LSS-utjämningen är svåra att förutsäga. Kostnader för LSS-insatser 
kan förändras förhållandevis snabbt beroende på antalet insatser som 
beslutas av kommunen. 

Det är av denna anledning svårt att genomföra långsiktiga prognoser 
av LSS-utjämningen. I diagrammet förväntas kostnaderna för LSS-
utjämningen öka med ca 16 miljoner kronor mellan 2022 till 2023. 
Därefter beräknas en fortsatt svag ökning fram till 2031 med 
ytterligare ca 5 miljoner. 

Detta är dock, av ovan nämnd anledning, en osäker utveckling. 

(Källa: SKR Cirkulär 22:33)
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Regleringsposten 
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Syftet med regleringsposten är att säkerställa riksdagens budgeterade 
tak för inkomstutjämningssystemet. Regleringsposten kan innebära 
såväl en kostnad som en intäkt för kommunerna beroende på hur stort 
utfallet av statens kostnader i förhållande till budget blir. Bidraget 
alternativt kostnaden beräknas genom att dividera över-/underskottet 
av budgeten med antalet invånare i Sverige. Respektive kommun får 
sedan ett bidrag alternativt en kostnad baserat på antalet invånare i 
kommunen. 

Pandemin innebar en omfattande effekt på regleringsposten. För 2020 
har statens stödinsatser främst fördelats till kommuner genom riktade 
statsbidrag. För 2021 och framåt har majoriteten av dessa statliga stöd 
fördelas ut genom utjämningssystemet vilket får effekt på 
regleringsposten. Att bidraget minskar från år till år beror på att 
riksdagen årligen beslutar om taket. Värdesäkras beloppet i 
utjämningssystemet kommer ersättningen i regleringsposten att vara 
förhållandevis stabil. Det är i dagsläget oklart om riksdagen långsiktigt 
kommer att verka för att värdesäkra inkomstutjämningen då 
ersättningarna för tillfället är på rekordhöga nivåer. 

Kommunens intäkter förväntas 2022 uppgå till 157 mnkr. Detta väntas 
stadigt minska över tid. 2029 förväntas bidraget övergå till en avgift. 

Det finns flera osäkerhetsfaktor för beräkningen. I och med att 
regleringsposten har som syfte att reglera ett förväntat över-
/underskott i utjämningen kommer dessa intäkter påverkas av statens 
beslut om tillskott till systemet. Om riksdagen beslutar att justera taket 
kommer detta ge en effekt på regleringsposten. Detta beaktas inte inom 
ramen för analysen. 

(Källa: SKR cirkulär 22:33 samt kommunens befolkningsprognos 2022-2031)
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Resultat av utjämningssystemet
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Resultatet för utjämningssystemen illustreras i diagrammet till höger. 
Detta omfattar intäkterna från inkomstutjämningssystemet, 
kostnadsutjämningssystemet, LSS-utjämningssystemet samt 
regleringsbidraget. 

Utöver dessa tre utjämningssystem kan kommuner ges 
strukturbidrag. Detta omfattar ersättning för näringslivs- och 
sysselsättningsåtgärder samt ersättning för ett svagt 
befolkningsunderlag. Uddevalla kommun beräknas inte erhålla 
strukturbidrag. 

Sammantaget förväntas intäkterna från utjämningssystemen uppgå 
till ca 935 miljoner kronor under 2022. Dessa intäkter förväntas öka 
fram till 2031 till ca 1,1 miljarder kronor. Ökningen motsvarar ca 20 
procent.

(Källa: Kommunens befolkningsprognos 2022-2031, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2018-2070”, SKR cirkulär 22:33 samt SCB:s beräkningsunderlag för 
utjämningssystemen)
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Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

5. Kostnadsutveckling

I följande kapitel redogörs för kostnadsutvecklingarna 
för kommunen. Analysen fokuserar på kommunens 
betydande kostnadsmassor som kan kopplas till den 
demografiska utvecklingen eller på annat sätt kan 
förväntas agera förutsägbart baserat på antaganden 
om kommunens ekonomiska utveckling.



Kostnadsutveckling Förskola (ålder 1-5 år) 
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Enligt den demografiska prognosen kommer antalet barn i förskoleåldrar 
att minska över perioden. Som mest minskar antalet förskolebarn med 
2,1 procent (2027 och 2028). 

Beräkningen av kostnadsutvecklingen inom förskola baseras på utdrag 
från Skolverkets statistik (genom Kolada) samt kommunens 
befolkningsprognos. Nettokostnaden per barn inom förskolan uppgick 
2021 till 134 416 kronor. För demografin har hänsyn tagits till att 87
procent av barn mellan 1-5 år går i förskola. 

2022 förväntas kostnaderna för kommunens förskoleverksamhet att 
uppgå till ca 408 miljoner kronor. Dessa kostnader förväntas öka med ca 
145 miljoner kronor fram till och med 2031. Kostnaderna kan då 
förväntas uppgå till ca 593 miljoner kronor. Ökningen motsvarar 40
procent.

I samtliga följande bilder redovisas en jämförelse med snittet för Västra 
Götalands läns kommuner samt ovägt medel för samtliga svenska 
kommuner. 

(Källa: Kolada och Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)
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Kostnadsutveckling Förskoleklass (ålder 6 år) 
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Beräkningen grundar sig på kostnaden per elev i förskoleklass enligt 
Skolverkets statistik (utdrag från Kolada). Kostnaden uppgick till 71 
tkr per elev i Uddevalla 2021/2022. 

Antalet barn i kommunen i sex års ålder förväntas enligt kommunens 
befolkningsprognos inledningsvis att öka något med 722 barn år 
2023, för att sedan fram till 2031 minska till 678 barn. 

2022 förväntas kostnaderna uppgå till 52 miljoner kronor. 2031 
förväntas dessa kostnader ha ökat med 21 miljoner kronor till 73 
miljoner kronor. Motsvarande 44 procent. 

Kostnaderna är förhållandevis låga i och med att det är en ettårskull 
som går i förskoleklass. Detta innebär också att variationer i enskilda 
årskullar spelar stor roll för den totala kostnaden. 

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)
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Kostnadsutveckling Grundskola klass 1-9 (ålder 7-15 år) 
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Beräkningen av kostnader inom grundskolan utgår från 
nettokostnaden per elev enligt Kolada. Kostnaden för en elev i 
grundskolan uppgick 2021-22 till 122 tkr. Det har inte gjorts en 
indelning i kostnader för låg-, mellan- respektive högstadium. 

Utvecklingen inom grundskoleåldrarna förväntas öka över perioden. 
Underlaget förväntas dock öka kontinuerligt över hela perioden. 

Kostnaderna 2022 förväntas uppgå till ca 755 miljoner kronor och 
öka fram till 2031 med ca 355 miljoner kronor till strax över 1,1 
miljarder kronor. 

Kostnaderna förväntas totalt öka med ca 44 procent. 

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götalands län Riket
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Kostnadsutveckling Gymnasieskola (ålder 16-18 år) 
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Enligt kommunens prognos för antalet 16-18-åringar förväntas antalet 
elever öka med ca 14 procent från 2022 fram till 2031. Vid dessa åldrar 
går elever i gymnasieskola. Kostnader för gymnasieskola grundar sig 
inte enbart på kommunens kostnader utan även för kostnader som 
kommunen betalar i interkommunal ersättning och skolpeng. 
Kommunen har således inte fullt ut kontroll över hur kostnaderna 
kommer att utvecklas över tid. 

Kostnaderna för gymnasieskolan förväntas 2022 uppgå till 265 miljoner 
kronor. Dessa förväntas öka med ca 172 miljoner kronor till totalt 437 
miljoner kronor år 2031. 

Kostnaderna förväntas öka med ca 60 procent mellan 2022 och 2031. 

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götalands län Riket
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Kostnadsutveckling LSS och SFB
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Kostnadsutvecklingen för insatser för LSS och SFB (insatser i 
enlighet med socialförsäkringsbalken) utgår från Koladas mått per 
invånare. Detta ligger till grund för beräkningen av 
kostnadsframskrivningen. Totalkostnaderna för LSS och SFB är 
därefter beräknad mot bakgrund av kostnadsuppräkningen samt 
kommunens totala befolkningsutveckling. Den demografiska 
framskrivningen är baserad på kommunens totalbefolkning av 
anledningen att dessa kostnader inte kan härledas till en enskild 
demografisk grupp. 

Utifrån den demografiska utvecklingen inom kommunen samt 
kostnadsökningstakten förväntas kostnaderna för LSS och SFB öka 
från 432 miljoner kronor år 2022 till 656 miljoner kronor 2031. 
Kostnaderna beräknas således öka med 224 miljoner kronor. 

Kostnaderna beräknas öka med ca 48 procent mellan 2022 och 
2031. 

(Källa: Kolada samt kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götalands län Riket
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Kostnadsutveckling individ och familjeomsorg 
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Kostnadsutvecklingen för individ- och familjeomsorgen utgår från 
data inhämtad från Kolada-databasen som kostnad per invånare i 
kommunen. Därtill beräknas kostnadsutvecklingen på den totala 
befolkningsutvecklingen i kommunen. Detta av samma anledning som 
för insatser enligt LSS och SFB, att kostnaderna inte kan härledas till 
en enskild demografisk grupp. 

Utifrån den demografiska utvecklingen inom kommunen samt 
kostnadsökningstakten förväntas kostnaderna för individ- och 
familjeomsorgen öka från 318 miljoner kronor 2022 till 484 miljoner 
kronor 2031. Detta är en kostnadsökning på 166 miljoner kronor.

Den totala kostnadsökningen uppgår till ca 48 procent mellan 2022 
och 2031. 

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götalands län Riket

Nettokostnad 
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Kostnadsutveckling ordinärt boende (hemtjänst) 
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Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen i ordinärt boende är 
baserad på kommunens demografiska prognos av antal medborgare i 
kommunen över 65 år. I beräkningen är kostnaden för äldreomsorg 
(vilket servicen främst avser) i ordinärt boende beaktat för såväl den 
demografiska gruppen 65-79 som 80-w. Detta genom beräkning av 
den genomsnittliga kostnaden per brukare med insatser i ordinärt 
boende i förhållande till det förväntade antalet äldre som kommer att 
vara i behov av insatser för respektive åldersgrupp. 

Kostnaderna inkluderar intäkter från avgifter för att beräkna en 
rättvisande nettokostnad. De jämförbara siffrorna i tabellen nedan är 
baserat på kostnad (exkl. avgifter) för hemtjänst. Värdena i tabellen 
utgör inte grunden för kostnadsberäkningen. 

Kostnaderna för omsorgen inom ordinärt boende förväntas 2022 
uppgå till 294 miljoner kronor. Detta förväntas öka med 214 miljoner 
kronor till totalt 508 miljoner kronor år 2031. Kostnaderna förväntas 
öka med ca 62 procent.

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götaland Riket

Kostnad hemtjänst 
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Kostnadsutveckling särskilt boende
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Kostnaderna för särskilt boende är beräknade på motsvarande sätt 
som de för ordinärt boende. Kostnaden per genomsnittlig brukare i 
särskilt boende i förhållande till antalet invånare över 65 år utgör 
beräkningsgrunden. Detta inkluderar intäkter för en beräknad 
nettokostnad. 

Kommunens kostnader för äldreomsorg i särskilt boende förväntas 
öka stadigt fram till 2031. Kommunens kostnader uppskattas uppgå 
till ca 470 miljoner kronor 2022 och öka med 354 miljoner kronor 
fram till och med 2031. Kostnaderna beräknas då uppgå till 824 
miljoner kronor. Kostnaderna förväntas öka med 64 procent.

I och med att insatser i särskilt boende är beroende av lokaler är det 
sannolikt att kostnaderna kommer att öka i språng i och med att nya 
lokaler bär högre kapitalkostnader än äldre. Detta är inte beaktat i 
analysen då kostnaderna bygger på brukarkostnad i förhållande till 
demografi.

(Källa: Kolada samt Kommunens befolkningsprognos 2022-2031)

Uddevalla Västra Götaland Riket

Kostnad särskilt 
boende 
kr/brukare

1 061 514 kr 1 111 750 kr 1 095 746 kr
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Pensionskostnadsutveckling
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I den kommunala redovisningslagen tillämpas en så kallad blandmodell 
vilket innebär att kommunens totala pensionsförpliktelse hanteras dels 
som en skuld/avsättningen i balansräkningen, men även som en 
ansvarsförbindelse, d.v.s. utanför balansräkningen. Detta innebär att de 
årliga pensionsutbetalningarna till viss del möter en sedan tidigare 
uppbokad skuld.

Kommunens årliga pensionskostnader består framförallt av utbetalningar 
avseende ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade innan 1998), årets 
skuldförändring, finansiella kostnader samt särskild löneskatt. 

Beräkningen av pensionskostnader grundar sig på kommunens flerårsplan 
för 2023-25 med budget för 2023. Baserat på värdena i budget har en 
trendlinje beräknats för den långsiktiga utvecklingen. 
Pensionskostnaderna är till viss del svåra att förutse då det sker 
förändringar i utformningen av pensionsavtalen. Under 2023 förväntas 
detta påverka kostnaderna i hög utsträckning. Detta på grund av förhöjda 
premier avseende de anställda som övergår till nytt avtal. 

Enligt analysen uppgår pensionskostnaderna till 207 miljoner kronor 
2022. 2031 förväntas kostnaderna ha ökat till 390 miljoner kronor. 

(Källa: Flerårsplan för 2023-25 med budget 2023, delårsrapport 2022)
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Avskrivningar
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Beräkningen av avskrivningar är genomförd enligt samma metod som 
för pensionskostnader. Värdena baseras på budget för en trendlinje 
baserad på utfallet för 2021, prognosen för 2022 samt budget för 
2023-25. I diagrammet synliggörs detta genom den gula linjen. Den 
streckade linjen utgör det linjära förhållandet mellan kostnaderna för 
avskrivningarna. Funktionen för beräkningen av 
kostnadsutvecklingen är inkluderad i diagrammet. 

Baserat på denna linje har vi byggt antagande om utvecklingstakt för 
avskrivningarna. Antagandet förutsätter en jämn utveckling av 
investeringsbudgeten. En höjd eller sänkt ambitionsnivå för 
investeringsnivån kommer påverka utfallet av framskrivningen av 
avskrivningarna. Avskrivningarna förväntas uppgå till 142 miljoner 
kronor 2022 och öka till 340 miljoner kronor år 2031. 

Investeringstakten beräknas öka avskrivningskostnaderna med 139
procent över perioden. 

(Källa: Budget 2023, delårsrapport för 2022 samt årsredovisning för 2021)
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Use a Frame to frame your 
better question

Subtitle (EY Interstate Regular 16 point)

6. Sammanställd prognos

Följande kapitel redogörs för samtliga intäkter och 
kostnader samt samtliga värden som är beräknade inom 
ramen för analysen.



Samlad intäktsutveckling uppdelad i intäktsmassor
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Grafen åskådliggör kommunens intäktsmassor. Det framgår av 
diagrammet hur stor andel skatteintäkter utgör av de totala intäkterna. 
Skatteintäkterna utgör ca 72 procent av de totala intäkterna 2022. Den 
näst största intäktskällan för kommunen kommer från 
inkomstutjämningen, ca 15 procent. 

Resterande intäktskällor utgör ca 13 procent av den totala 
intäktsmassan. Dessa består av intäkter från kostnads-utjämningen, 
LSS-utjämning, regleringsposten och den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Intäkterna förväntas totalt sett öka med ca 35 procent fram till 2031. 
Genomsnittligen ökar intäkterna med ca 3,4 procent årligen. 

I sammanställningen av intäktssidan inkluderar vi poster som är 
potentiella intäktskällor. Denna sammanställning inkluderar därför också 
poster som är negativa eller går från att vara positiva till negativa 
(exempelvis regleringsposten och LSS-utjämningen).
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Grafen visar utvecklingen av den sammansatta kostnadsmassan mellan 
2022 och 2031. Värdena baseras på kostnadsutvecklingen i tidigare 
blad. 

De två nedersta fälten visar kostnader tillhörande äldreomsorgen: 
särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Därefter kommer 
insatser enligt LSS samt individ och familjeomsorg. De fyra gula 
efterföljande fälten utgörs av verksamhetsområde: förskola, 
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Därefter följer 
avskrivningar, pensionskostnader samt övriga kostnader. 

Posten övriga kostnader är beräknad utifrån SKR:s 
utvecklingsantagande för kostnader inom kommunal verksamhet: PKV-
index. Det är svårt att göra andra antaganden för utvecklingen av de 
övriga kostnaderna än så. Anledningen till att använda PKV-indexet är 
att det inte är möjligt att koppla dessa kostnader till en specifik 
demografisk grupp. Likaså utgörs de övriga kostnaderna av sådana 
stödfunktioner som inte kan förväntas vara lika känsliga för 
demografiska förändringar som de specificerade kostnadsgrupperna i 
kapitel fyra. 

Kostnaderna förväntas totalt sett öka med ca 46 procent fram till 2031. 
Detta utgör en genomsnittlig kostnadsökning med 4,6 procent från år 
till år. 

Samlad kostnadsutveckling uppdelad i kostnadsmassor

30 November 2022 Uddevalla kommun – Granskning av långsiktig ekonomisk prognostiseringPage 51

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Samlade kostnadsutvecklingar i miljoner kronor

Äldreomsorg - ordinärt boende Äldreomsorg - särskilt boende Insatser LSS och SFB

Individ- och familjeomsorg Skola - Förskola Skola - Förskoleklass

Skola - Grundskola Skola - Gymnasium Avskrivningar

Pensionskostnader Övriga kostnader



Sammantagen intäkts- och kostnadsutveckling  
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I diagrammet till höger är de totala intäkterna och kostnaderna 
samlade. Den gula linjen representerar de totala intäkterna, och den 
gråa linjen de totala kostnaderna. 

2031 beräknas de totala intäkterna uppgå till ca 5 424 miljoner 
kronor och kostnaderna uppgå till 5 689 miljoner kronor. 

Av vad som framkommer av intäktsutvecklingen respektive 
kostnadsutvecklingen är det noterbart att kostnadsutvecklingstakten 
är högre än intäktsutvecklingen. Intäkterna ökar med 3,4 procent 
årligen, medans kostnaderna ökar med 4,6 procent. 

Det vi kan utläsa från diagrammet är att Uddevalla kommuns 
kostnader därmed kommer överstiga intäkterna från 2027.
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Resultatutveckling
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Givet förutsättningarna för denna analys framgår att 
resultatutvecklingen i kommunen är negativ. Resultatet för 2022 
baseras på förväntat utfall i prognosen inom ramen för 
delårsrapporten. 

I analysen förväntas kostnaderna överstiga intäkterna 2027. Då 
uppgår kommunens resultat till -48 mnkr. Detta givet de 
demografiska förutsättningarna samt bedömningarna av de 
ekonomiska framtidsutsikterna i dagsläget. 

Enligt förutsättningarna för analysen förväntas kommunens resultat 
uppgå till -265 mnkr 2031. 

Av diagrammet noteras att resultatet för 2025 står ut. Anledningen 
är antagandena i index för pris för kommunal verksamhet (PKV-
index). Detta index utvecklas av SKR med syftet att vara en 
beräkningsgrund för kostnadsutvecklingar. 

Därtill spelar pensionskostnadsutvecklingen roll. 

Samtliga institut som gör bedömningar om framtida ekonomiska 
utvecklingar förutspår att vi är på väg mot en lågkonjunktur. I 
samband med detta är räntorna och inflationen för tillfället på höga 
nivåer. Samtliga faktorer har en inverkan på PKV-indexet. 2025 
beräknas den stundande lågkonjunkturen och inflationen ha ebbat ut. 
Därmed förväntas också kostnaderna öka i en liten utsträckning. 
Detta kommer att ha en positiv inverkan på kommunens ekonomi. 

Utvecklingen från 2026 och fram baseras på ett ”konjunkturlöst 
normalvärde” för såväl intäkts- som kostnadsutveckling. Orsaken är 
att det inte finns andra bedömningsgrunder än så att förlita sig på. 
Den fortsatta negativa trenden drivs då främst på av att den 
demografiska utvecklingen är ogynnsam (se mer under avsnitt 3 -
demografi).
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6. Källförteckning



Källförteckning 

► Kolada   

► Kommuninvests kreditvärdering 

► SCB:s rapport "Sveriges framtida befolkning 2018-2070" 

► SKR Cirkulär 22:33

► Socialstyrelsens databas 2022

► SCB:s beräkningsunderlag för utjämningssystemen

► Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2022-2031 

► Uddevalla kommuns flerårsplan för 2023-2025 med budget 2023

► Uddevalla kommuns delårsrapport 2022 

► Uddevalla kommuns årsredovisning 2021 

Intervjuade funktioner 

► Ekonomichef
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Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 
av kommunens långsiktiga ekonomiska planering. Granskningen har syftat till att bedöma om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig prognosverksamhet och arbete med bedömning av 
kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. Slutsatsen är att kommunstyrelsen kan stärka den 
långsiktiga ekonomiska prognostiseringen. 
 
Granskningen visar att det finns en god grund för den ekonomiska styrningen. Likaså finns goda 
förutsättningar för att inhämta underlag, analysera utfall och att upprätta långsiktiga och samlade 
prognoser. Prognoser upprättas för specifika verksamheter så som investeringar, skolverksamheter 
och omsorg. Det saknas dock samlade prognoser för den förväntade ekonomiska utvecklingen. 
 
Mot bakgrund av prognosen som presenteras i rapporten, samt förväntad lagstiftning vad avser 
kommunal ekonomisk planering, menar vi att det är fördelaktigt att periodiskt upprätta samlade 
prognoser. Detta för att kommunstyrelsen kontinuerligt ska vara uppdaterade på de förväntade 
effekterna av demografiska och omvärldspåverkande faktorer. 
 
Vi revisorer vill understryka att alla prognoser är förbundna med osäkerhet. Högre 
kostnadsutveckling än den prognosticerade kan inte uteslutas. Vi konstaterar att genomförd 
känslighetsanalys för kommunens kostnadsutvecklingstakt visar en sårbarhet vid högre 
kostnadsutveckling än prognosticerat. I det fall kostnaderna skulle öka med en procent per år jämfört 
med SKR:s beräkningar skulle det över tid få ekonomiska/finansiella konsekvenser, med krav på 
anpassning genom kostnadsbesparingar och/eller förändrad skattenivå. 
 
Vi revisorer konstaterar även att kommunens investeringsplan, enligt prognos i rapporten, innebär att 
belåningsbehovet senast 2025, kommer att överstiga kvarvarande utrymme hos Kommuninvest. 
 
Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 
Uddevalla den 21 december 2022 
 
Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckning 2023-01-03 till handlingarna.  
 
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-12-06 
 
2022/159  
Förslagsställaren beskriver att det finns många barnfamiljer som bor i Bokenäset och att 
det är tråkigt att behöva åka in till Uddevalla eller Ljungskile för att leka. En lekplats i 
Bokenäset föreslås därför. Förvaltningen arbetar enligt upprustningsplanen för 
lekplatser som beslutades 2016, vilket innebär planering och budgetering för 
uppförande och underhåll av ett visst antal lekplatser enligt politiskt beslut. Dessa 
lekplatser är enligt den nuvarande planen lokaliserade i centralorten Uddevalla, 
Ljungskile tätort, Hogstorp samt Lane Fagerhult. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 
 
2022/220 
Förslagsställaren önskar att det vid den nuvarande fotbollsplanen bredvid lekplatsen Skidan 
på Fasseröd anläggs en konstgräsplan som kan användas till både fotboll och padel.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen har startat ett samarbete 
i form av en utredning gällande aktivitetsytor på allmän platsmark vid namn "En hållbar 
infrastruktur för egenorganiserad fysisk aktivitet".  
 Medborgarförslaget kommer beaktas i ett senare skede av utredningen. 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2022/390 
Medborgarförslaget är en önskan om införande av permanenta farthinder på 
Helenedalsvägen på grund av höga hastigheter och ökad trafik på grund av nybyggd 
förskola.Under 2022 byggdes första etappen av cykelbana utmed Blekevägen från 
Norrskolan till Vargstigen. Planen är att fortsätta den upp till Helenedalsvägen och då även 
göra en säker passage över till cykelbanan utmed Helenedalsvägen. Passagen kommer att 
placeras i cykelbanans förlängning i samband med korsningen. På det sättet får man en 
hastighetsdämpning på Helenedalsvägen och säkrar passagen över Helenedalsvägen för de 
oskyddade trafikanterna som kommer på cykelbanan. Förvaltningen ser det som en 
prioriterad åtgärd och planerar utförande inom de närmsta åren under förutsättning att 
medel erhålls. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
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2022/429 
Medborgarförslaget innebär en önskan att sänka farten till 20 km/h samt att införa vägbulor 
eller blomsterlådor på Hallbergsgatan för att förhindra eventuella olyckor.  
Inom tättbebyggt område gäller högsta tillåtna hastighet 50 km/tim. Begränsning till 30 eller 
40 km/tim kan göras om det är befogat med hänsyn till framkomlighet, trafiksäkerhet eller 
miljö.20 km/tim går inte att reglera till.Hallbergsgatan är en mindre bostadsgata, 140 m 
lång, utan genomfartstrafik. Det är en gata som upplevs smal och där parkering är tillåten. 
Det finns andra platser som måste prioriteras där hastigheterna är högre och därmed risken 
för allvarliga skador större om en olycka skulle ske. Fastighetsägare utmed bostadsgator kan 
söka om att sätta ut blomlådor eller tillfälliga farthinder för att på det sättet dämpa 
hastigheten på passerande trafik, ansökan om detta skickas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2022/397 
Catharina Gardell skriver i sitt medborgarförslag att hon önskar att kommunen anlade en 
tömningsstation för gråvatten, för husbilar i Uddevalla. Hon menar att det för närvarande är 
svårt att göra sig av med gråvatten i kommunen. Risken finns då att man tömmer sitt vatten 
på olämpliga ställen så som i dagvattenbrunnar eller i terrängen. Kommunen planerat att 
angöra en ställplats för husbilar i anslutning till Bodele badplats. I samband med 
byggnationen av ställplatsen anlägga även en tömningsstation, där gråvatten kan tömmas, 
samt toalett och station för påfyllning av färskvatten. Planen är att den ska stå klar till 
säsongen 2024.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat  
att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt anlägga en tömningsstation för gråvatten för 
husbilar på lämplig plats i kommunen. 
 
2022/431 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att gräsytorna vid gamla Skeppsvikens 
camping kan användas till ställplats för husbilar. Det är en fin plats för husbilar samtidigt 
som det skulle inbringa lite intäkter. Kommunen planerar att angöra en ställplats för 
husbilar i anslutning till Bodele badplats. I samband med byggnationen av ställplatsen även 
anlägga en tömningsstation, där gråvatten kan tömmas, samt toalett och station för 
påfyllning av färskvatten. Planen är att den ska stå klar till säsongen 2024. Med anledning 
av detta är en ställplats på Skeppsvikens gamla camping är alltså inte aktuellt i dagsläget. 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2022/442 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att hon önskar fler ställplatser för husbilar 
både centralt och naturnära runt om i kommunen, med en lättillgänglig plats för att tömma 
grå- och svartvatten samt fylla på färskvatten. Risken är att gråvatten töms i naturen och i 
dagvattenbrunnar. Kommunen har planerat att angöra en ställplats för husbilar i anslutning 
till Bodele badplats. I samband med byggnationen av ställplatsen har kommunen även tänkt 
att anlägga en tömningsstation där gråvatten kan tömmas, samt toalett och station för 
påfyllning av färskvatten. Planen är att den ska stå klar till säsongen 2024.  
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar .att anse medborgarförslaget besvarat 
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2022/463 
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att kommunen bör bygga ställplatsen för 
husbilar på Svenskholmen i stället för på Bodele. Där finns närheten till restaurang, badplats 
och tennisbana med mera. Förslagsställaren beskriver vidare att Uddevalla kommun bör ta 
efter Varberg och skaffa el-båtar som går från Svenskholmen in till centrum mellan klockan 
12.00 och 23.00. Kommunen planerar att angöra en ställplats för husbilar i anslutning till 
Bodele badplats. Även denna plats har närheten till restauranger och bad. Vill man ägna sig 
åt aktiviteter så som tennis eller bangolf, så är det lätt att ta sig från ställplatsen till 
aktivitetsytorna via strandpromenaden. En av anledningarna till att man valt att inte anlägga 
en ställplats på Svenskholmen är att markstabiliteten är undermålig och därför inte lämplig 
att använda för detta ändamål. Det finns i dagsläget inga planer på att anskaffa el-båtar för 
transport mellan Svenskholmen och centrum, men vi tar åt oss idén inför framtida 
utvecklingsplaner. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat 
 
Kommunala rådet för äldres protokoll 2022-12-06 
 
2022/41 
Ewa Bergqvist Boström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förbjuda 
användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på allmän plats året om utan 
undantag. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ungdomsfullmäktige har därutöver 
på eget initiativ yttrat sig i ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till vad som bland annat anförs i 
samhällsbyggnadsnämndens remissvar samt den praxis som finns avseende förbud mot 
pyrotekniska varor. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2022/403 
Henric Andersson vill att någon ska ta tag i frågan om en gång- och cykelbana mellan 
Rotan och Vindöbron. På sträckan finns många hus, camping och badplatser som är 
otillgängliga när väg 160 saknar vägren eller gång/cykelbana.  
Väg 160 är statlig varför det är Trafikverket som ansvarar för vägens trafiksäkerhet 
medan Kommuner kan inte själva bygga GC-väg på statlig väg. Uddevalla kommun har 
ansökt om medel för flera GC-vägar i kommunen. Väg 160, delen Sundsandvik-
Rotviksbro, har funnits med bland de objekt som diskuterats men andra GC-vägar har 
bedömts ha större angelägenhetsgrad. Utbyggnadsbehovet i kommunerna är stort och 
medlen räcker inte för att täcka alla behov. Då GC-vägen över Nötesundsbron från 
Vindön saknar fortsättning efter Sundsandvik vill dock Trafikverket utreda möjligheten 
att skapa någon form av anslutning som innebär att trafikanter slipper färdas på väg 160. 
En sådan lösning bygger på överenskommelser med berörda markägare och det är f.n. 
okänt om eller när en sådan lösning kan finnas. Kommunstyrelsen beslutar att med 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
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2022/605 
Beslut från Vänersborgs kommunfullmäktige gällande val av revisorer till Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Demokratiberedningens protokoll, 2022-12-14 
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Medborgarförslag 
Öka säkerheten för att korsa Penninggatan som gående 

 

Detta medborgarförslaget skriver jag för att det finns en stor risk med att korsa Penninggatan i 

Uddevalla från Myntslingan till Silvermyntet och lekplatsen”Silverpengen”. Var god se Bilaga 1, 

2 och 3 för att förstå risken. 

Penninggatan är en bilväg där fordon får köra 50 km/h och är kraftigt trafikerad då det ligger en 

förskola längst in på gatan samt att bussen går varje 15:e minut. Det ligger en tomt, Myntslingan 

39, precis intill gångvägen och denna tomt har en hög häck ovanpå en låg mur som skymmer 

trafiken. Det är först när du är precis intill Penninggatan som du först kan se om det kommer något 

fordon eller inte. Jag har sett flera tillfällen där barn och unga personer sprungit, cyklat eller åkt 

elsparkcykel rakt ut över vägen. Dessa tillfällen har bara varit tur att det inte kommit någon i 50 

km/h och kört på dem. Vi alla vet hur impulsiva barn är och att de allra flesta inte ser riskerna eller 

har ett tillräckligt stort risktänk. Frågan är inte OM någon kommer bli påkörd när de korsar denna 

passage, frågan är bara när det kommer att ske. Låt oss arbeta förebyggande istället för att vänta 

på att en olycka sker. 

Förslag 
För att minska risken för att någon ska behöva bli skadad när de korsar Penninggatan krävs 

1. Passagen behöver märkas upp med övergångsställe.  

 

2. Häcken tas bort eller tas ned tillräckligt för att även de mindre barnen ska kunna se över 

den.  

 

3. Sätta upp hinder så att endast ett fordon åt gången kan köra förbi passagen, 2 till 1 fil. 

 

4. Trafikbula innan passagen. 

  



Bilagor 
Bilaga 1. 

 

Bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Fred på jorden 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det skulle vara viktigt om vi Uddevallabor gör en manifestation om Fredliga och inkluderande 
samhällen. Detta är punkt 16 i de globala målen för hållbar utveckling. Detta mot bakgrund av alla 
konflikter i världen 
 
Dagens datum: 
2022-12-14 
 
Namn: 
YngVe Davidsson 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-12-14 15.28 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
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