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▲ ▲ ▲ 

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?
Balanskravet

uppfylls?

215 Ja Ja
miljoner kronor

2020-08-31 Prognos 2020 Prognos 2020

▲ ▲ ▲

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

56 870 172 70
personer miljoner kronor miljoner kronor

2020-08-31 Prognos 2020 Prognos 2020

5 ▼ 16▲ 1
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Ett av de 
verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2020-08-31. Måtten anges på sidan 13. 

Gustafsberg
Foto: Björn Granat
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

återhämtning i ekonomin  
Efter en dramatisk vinter och vår med en historisk ned-
gång i ekonomin i Sverige och omvärlden är det mycket 
som tyder på att krisen har blivit mildare än vad som 
tidigare befarades. Det var en bred nedgång i den svenska 
ekonomin under det andra kvartalet och den inhemska 
efterfrågan rasade. Bedömningarna är dock att botten nu 
är nådd och att återhämtningen växlar upp under andra 
halvåret, vilket betyder att tillväxten långsamt återgår till 
den långsiktiga och måttliga trend som bedömdes före 
pandemin bröt ut, vilket är väsentligt för det kommunala 
skatteunderlaget.  

 Smittspridning och vissa restriktioner finns kvar en tid 
och det innebär sannolikt att vissa ekonomiska problem 
dröjer sig kvar i Sverige och i omvärlden, vilket kan för-
dröja återhämning. 

Under den senaste delen av perioden har ett antal eko-
nomisk-politiska åtgärder lanserats för att stärka ekono-
min och tecken finns på en ljusning på arbetsmarknaden. 
De beslutade åtgärderna är en blandning av generella och 
riktade bidrag där vissa är permanenta och andra är tillfäl-
liga, vilket försvårar den långsiktiga planeringen. Be-
dömningen är sammantaget en låg skatteunderlagstillväxt 
under de kommande åren. Det innebär att det fortfarande 
är för tidigt att ge en samlad bild av pandemins ekono-
miska konsekvenser för kommunerna under innevarande 
och de närmaste åren. 

Ökad arbetslöshet 
I Uddevalla var den totala arbetslösheten i augusti 9,8 % 
(kvinnor 9,1 % och män 10,5 %). Diagrammet på nästa 
sida visar tydligt en ökad arbetslöshet i riket såväl som 
i Uddevalla till följd av den lågkonjunktur som till stor 

FÖrValtNINGsBerÄttelse

del orsakats av Coronapandemin. Uddevalla har en högre 
arbetslöshet än riket.

I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare 
anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. Redan 
innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som 
har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, och därmed ris-
kerar att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka 
i riket. Det handlar framför allt om personer som saknar 
gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och 
arbetslösa som är 55 år eller äldre. 

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkon-
junktur på grund av deras svagare anknytning till arbets-
marknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat 
särskilt snabbt bland just ungdomar. Från att ha sjunkit i 
flera år har nu ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt och 
mer än den totala arbetslösheten. Bland ungdomar (18-24 
år) var 13,2 % arbetslösa i augusti månad (kvinnor 11,1 % 
och män 15 %).  Ungdomsarbetslösheten ligger nu i nivå 
med riket.

I augusti råder således fortsatt ett svårt läge på arbets-
marknaden med många som blir arbetslösa. Samtidigt ses 
ljusglimtar då antalet som lämnar Arbetsförmedlingen för 
jobb och studier ökar. De som får jobb är dock i huvud-
sak personer som blev arbetslösa under pandemin och 
som har gymnasieutbildning. Särskilt stor är rörligheten 
bland ungdomar. I riket lämnade nästan dubbelt så många 
ungdomar Arbetsförmedlingen för jobb i augusti jämfört 
samma månad föregående år. Och något fler än 9 000 
unga lämnade för studier, vilket kan jämföras med drygt 
5 000 samma period föregående år. Detta beror främst på 
att det har tagits fram fler utbildningsplatser och att fler 
tenderar att studera i lågkonjunkturer.

Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson
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Rampen
Foto: Maria Rasmusson

antalet invånare ökar
Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. Den 
första september hade befolkningen ökat med knappt 170 
personer till ca 56 870 invånare. Ökningen har hittills 
varit lägre än prognostiserat till följd av en högre utflytt-
ning än väntat. Sista veckan i augusti sågs en relativt stor 
utflyttning förmodligen på grund av att många lämnar 
kommunen för högskolestudier på annan ort. Födelsenet-
tot är hittills större än väntat till följd av färre avlidna än 
prognostiserat.
(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin har prövat verksamheterna mer än 
vanligt. Smittspridningen har lett till omfattande konse-
kvenser ur flera aspekter för medborgare, brukare och 
medarbetare. Verksamheterna rapporterar om minskade 
parkeringsavgifter, färre skolmåltider, inställda verk-
samheter och arrangemang, ökade kostnader för inköp 
av smittskyddsutrustning samt ökade sjukskrivningstal. 
Kommunen har haft ett vikande skatteunderlag på grund 
av lägre sysselsättning, men har också fått ekonomisk 
kompensation i form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöne-
ersättning och ökade statsbidrag vilket bidrar till kommu-
nens positiva helårsprognos. Pandemin har även inneburit 
en kraftig forcering vad gäller utveckling av att använda 
potentialen inom digitala verktyg samt behov av att hitta 
nya arbetssätt och samverkansmöjligheter. 

Stora projekt pågår inom Kultur och fritidsförvalt-
ningen såsom framtagande av friluftsplan, utveckling av 
Rimnersområdet, ny simhall och lokaler för kulturlivet. 
Parallellt pågår konsekvensanalyser av besparingsåtgär-
der. 

Under perioden har Källdalsskolan färdigställts och 
samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förstudien i pro-
jektet Kaj och översvämningsskydd. Igångsättningsbeslut 
för projektet väntas från kommunfullmäktige. 

Försörjningsstöd övergick till kommunstyrelsen från 
socialnämnden den 15 februari. Antalet hushåll med 
stöd är på en mycket hög nivå och möts genom insatser 
via Jobbcentrum. 
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Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat
Periodens resultat uppgår till 215 mkr (2019-08-31; 122). 
Endast 1 mkr (reavinst) som jämförelsestörande post 
ingår i årets delårsresultat.

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intres-
sant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande 
poster. Årets delårsresultat på 214 mkr är då 92 mkr bättre 
än motsvarande resultat för 2019 och 98 mkr bättre än 
genomsnittet för perioden 2016 – 2020. 

Resultatet på 215 mkr kan jämföras med ett budgete-
rat periodresultat på 31 mkr, resultatet är 184 mkr bättre 
jämfört med budget. Det beror på följande: Nämndernas 
samlade resultat mot budget som avviker med 84 mkr, 
centralt oförbrukade medel som ger en budgetavvikelse 
på 44 mkr (avser budgetmedel för kommande löneavtals-
kostnader, avskrivningskostnader för ej igångsatta inves-
teringar och för kommande badhusdrift) och skatteintäkter 
och generella statsbidrag som ger en avvikelse på 52 mkr 
mot budget.   

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, ökar med 1,8 % jämfört med föregående 
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning, jämfört med föregående år, är 5,9 %. 

Finansnettot per 2020-08-31 landade på 7 mkr (13 mkr) 
vilket ger en positiv budgetavvikelse på 5 mkr (7 mkr).
  
Investeringar 
Investeringarna uppgår till 209 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 8 månader på 464 mkr (= 2/3 av årsbudgeten). 

Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl. a 
på maskiner och inventarier 17 mkr, brandstationer 4 mkr, 
centrumutveckling 12 mkr, grundskolor 60 mkr, förskolor 
9 mkr, gruppbostäder 3 mkr samt utbyte av komponenter 
på fastigheter 38 mkr och på gator/vägar 10 mkr.
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Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson

låneskuld 
Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn. 

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 500 mkr 
och medellåneskulden tom april var 3 539 mkr (3 230). 
Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens 
upplåning utgör 337 mkr av den totala låneskulden under 
perioden. 

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 800 mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 
3 600 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,47 % (1,58). Budgete-
rad räntesats för helåret är 1,80 %.

KoNCerNeN

resultat
Resultatet uppgår till 301 mkr och består av kommunens 
resultat på 215 mkr, UUAB-koncernen 41 mkr, Uddeval-
lahem 38 mkr, Ljungskilehem 3 mkr samt HSB´s stiftelse 
Jakobsberg 4 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar 
koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda 
resultatet på 38 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, har ökat med 1,6 % jämfört med föregå-
ende år.

Investeringar
Investeringarna uppgår till 322 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 8 månader på 715 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 113 mkr där merparten 
av investeringar återfinns hos Stiftelsen Uddevallahem, 
Uddevalla Energi AB och Uddevalla Omnibus AB.
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resUltatrÄKNING
Belopp i mkr

KoNCerNeN 2020-08-31 2019-08-31 Budget 2020 prognos 2020 Bokslut 2019

verksamhetens intäkter 1 404 1 393 2 152 2 131 2 107

verksamhetens kostnader -3 299 -3 262 -5 172 -5 143 -5 044

Avskrivningar -233 -225 -426 -370 -332

Jämförelsestörande poster 1 - - 1 -69

Verksamhetens nettokostnader -2 127 -2 094 -3 446 -3 381 -3 338

Skatteintäkter 1 796 1 782 2 747 2 695 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 665 541 867 997 809

Verksamhetens resultat 334 229 168 311 146

Finansiella intäkter 4 7 7 4 8

Finansiella kostnader -37 -37 -71 -54 -55

Resultat efter finansiella poster 301 199 104 261 99

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 301 199 104 261 99

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2020-08-31 2019-08-31 Budget 2020 prognos 2020 Bokslut 2019

verksamhetens intäkter 618 608 908 930 900

verksamhetens kostnader -2 795 -2 742 -4 336 -4 326 -4 212

Avskrivningar -77 -80 -189 -135 -110

Jämförelsestörande poster 1 0 0 1 -68

Verksamhetens nettokostnader -2 253 -2 214 -3 617 -3 530 -3 490

Skatteintäkter 1 796 1 782 2 747 2 695 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 665 541 867 997 809

Verksamhetens resultat 208 109 -3 162 -6

Finansiella intäkter 43 49 74 65 69

Finansiella kostnader -36 -36 -70 -55 -53

Resultat efter finansiella poster 215 122 1 172 10

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 215 122 1 172 10

Noter
I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 

Skatteintäkter är periodiserade jämt över året utifrån helårsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i 
enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för augusti periodiseras således 2/3 av årsprognosen av 
skatteintäkterna. Samma princip gäller också för generella statsbidrag och för prognostiserad slutavräkning av föregående 
års skatteintäkter, vilket är ett undantag från nuvarande rekommendationer.  Då matchningsprincipen inte tillämpas inom 
kommunal redovisning kan kostnader i form av kommande löneavtalsökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv 
resultateffekt i delårsboksluten.   
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BalaNsrÄKNING
KoNCerNeN KoMMUNeN

Belopp i mkr 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 744 6 434 2 188 1 828

maskiner och inventarier 409 392 134 131

Pågående arbete 449 656 270 497

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 65 32 72 71

långfristiga fordringar 12 9 3 173 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 13 -

summa anläggningstillgångar 7 697 7 542 5 838 5 766

Bidrag till infrastruktur 8 9 8 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 93 94 30 49

kortfristiga fordringar 503 473 339 212

kassa och bank 119 37 98 26

summa omsättningstillgångar 715 604 467 287

sUMMa tIllGåNGar 8 420 8 155 6 313 6 062

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Periodens resultat 301 99 215 10

Summa eget kapital 2 797 2 496 1 909 1 694

avsättningar

Avsättningar för pensioner 44 54 38 45

Uppskjuten skatteskuld 165 165 - -

Övriga avsättningar 75 59 69 52

summa avsättningar 284 278 107 97

skulder

långfristiga skulder 4 365 4 296 3 553 3 504

kortfristiga skulder 974 1 085 744 767

summa skulder 5 339 5 381 4 297 4 271

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer  8 420 8 155 6 313 6 062

ansvarsförbindelser 976 965 1 328 1 328
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kommUnen
DrIFtreDoVIsNING 
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2020-08-31

resultat t.o.m. 
2019-08-31

Budget t.o.m. 
2020-08-31

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Nämnder och styrelser
kommunfullmäktige 3,2 2,3 2,2 1,0 0,8

kommunstyrelsen 1,5 10,8 3,4 -1,9 16,5

Barn och utbildningsnämnden 66,0 62,7 43,2 22,8 0,0

Socialnämnden 14,7 -4,5 -27,6 42,3 40,7

Samhällsbyggnadsnämnden 25,3 3,7 8,7 16,6 9,0

kultur och fritidsnänmnden 3,4 4,1 0,1 3,3 3,2

valnämnden 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

summa nämnder och styrelser 114,1 78,9 30,0 84,1 70,2

Övrigt ofördelat 43,7 35,5 -0,1 43,8 17,1

Skatter och generella bidrag 52,0 -1,2 0,0 52,0 77,7

Finansnetto 4,6 7,2 0,0 4,6 5,5

Budgeterat resultat 0,8 1,7 0,8 0,0 1,2

summa totalt 215,2 122,1 30,7 184,5 171,7

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2020-08-31
Budget

2020-08-31
Budget 

2020
prognos 

2020

avvikelse 
budget mot 

prognos
Materiella investeringar 
(och immateriella)

kommunstyrelsen 5,2 16,9 25,4 17,9 7,5

Barn och utbildningsnämnden 79,6 188,0 282,0 148,3 133,7

Socialnämnden 3,7 29,3 44,0 16,0 28,0

Samhällsbyggnadsnämnden 115,2 126,3 189,5 156,8 32,7

kultur- och fritidsnämnden 5,2 103,7 155,6 44,5 111,1

summa nämnder och styrelser 208,9 464,2 696,5 383,5 313,0

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2020-08-31
ackumulerad 

utgift

Budgeterad 
total 

investering
större ny- och ombyggnader
Källdalsskolan, nybyggnation 30,9 288,8 300,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad 28,1 134,6 303,0

Sundstrand förskola, nybyggnation 6,9 48,6 40,0

Brandstation ljungskile 3,2 6,6 15,5

Gruppbostad lSS vildvinet 2,0 27,8 25,0
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kommUnAlA FÖReTAG
eKoNoMIsKt UtFall
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2020-08-31

resultat t.o.m. 
2019-08-31

Budget t.o.m. 
2020-08-31

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB -0,4 -0,2 -0,5 0,1 -0,6

Uddevalla energi AB (koncernen) 38,1 37,9 46,9 -8,8 49,4

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 8,1 8,1 2,3 5,8 8,0

Uddevalla omnibus AB -0,6 -0,5 -0,3 -0,3 -0,6

Uddevalla Turism AB -4,1 -3,5 -3,0 -1,1 -6,1

Uddevalla vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 38,3 32,5 30,8 7,5 45,1

Stiftelsen ljungskilehem 3,2 1,7 1,8 1,4 2,6

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 3,7 1,7 1,0 2,7 4,6

Gustafsbergsstiftelsen -0,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 0,1 0,4 -0,2 0,3 -1,4

INVesterINGsreDoVIsNING
Belopp i mkr

Utgift
2020-08-31

Budget
2020-08-31

Budget 
2020

prognos 
2020

avvikelse 
budget mot 

prognos
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla energi AB (koncernen) 34,2 66,8 100,2 87,9 12,3

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 9,2 31,3 47,0 35,0 12,0

Uddevalla omnibus AB 23,9 24,7 24,7 27,4 -2,7

Uddevalla Turism AB 0,1 0,3 0,5 0,4 0,1

Uddevalla vatten AB 12,0 66,5 99,7 58,9 40,8

västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 29,9 56,7 85,0 65,4 19,6

Stiftelsen ljungskilehem 0,1 0,7 1,1 1,1 0,0

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,3 0,0 0,0 0,3 -0,3

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 3,3 3,6 5,4 4,9 0,5
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HelårsproGNos
Kommunens resultatprognos
Årets resultat är budgeterat till 1 mkr. Prognosen visar ett 
överskott på 172 mkr, vilket innebär en positiv budgetav-
vikelse på 171 mkr.

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott 
på 70 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett 
överskott på 78 mkr jämfört med budget. Finansnettot är 
positivt, 6 mkr bättre än budget. Övriga ofördelade poster 
visar ett överskott, 17 mkr bättre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott på 172 mkr 
kan jämföras med 2019 års överskott på 10 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat över-
skott på 70 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 40,7 mkr. Hela socialtjänsten har på-
verkats av den pågående Coronapandemin. Effekter på 
ekonomin är bl a ökade kostnader för utrustning och ex-
trapersonal. Vissa verksamheter har fått stänga vilket lett 
till lägre kostnader. Kompensation från staten i form av 
ersättning för sjuklönekostnader och för ökade kostnader i 
äldreomsorgen har lett till ökade intäkter. De verksamhe-
ter som visar överskott är omsorg om äldre och funktions-
nedsatta med 41,4 mkr, Insatser enligt LSS/SFB med 10,2 
mkr och gemensam verksamhet med 10,7 mkr. En verk-
samhet som har underskott är Individ- och familjeomsorg. 
Totala underskottet inom Individ och familjeomsorgen 
bedöms bli -21,2 mkr och beror framförallt på hög nivå på 
ärenden för barn och unga vilket ger ökade kostnader.

Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse i 
delårsbokslutet är positiv och i nivå med fjolåret. Prog-
nosen påverkas positivt och nämnden beräknas klara sitt 
ekonomiska uppdrag. Kostnadsutvecklingen avtar och 
ligger på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Intäkterna 

från statsbidrag ökar och tillfälliga statsbidrag påverkar i 
delårsbokslutet. Verksamheternas förutsättningar har un-
der pandemin varit mycket olika men generellt påverkat 
ekonomin positivt (lägre omkostnader, högre statsbidrag). 
Förskolan har en stor avvikelse i prognosen med 12 mkr. 
Avvikelser i övrigt redovisas inom Gymnasieskola och 
Grundskola/fritidshem, -6,5 mkr respektive -5,3 mkr. Den 
totala prognosen är på +/-0.

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett överskott 
på 9,0 mkr. Avvikelsen beror framförallt på försäljning 
av tomter på Sundsstrand och Facklan som genererar 
intäkter. De negativa avvikelserna är främst minskade 
parkeringsintäkter för den tekniska verksamheten och 
färre timtillsynsärrenden inom myndighetsutövning på 
grund av åtgärder och riktlinjer till följd av Coronapan-
demin. Kostnaderna inom måltidsservice motsvarar inte 
intäkterna, handlingsplan är upprättad för att under året nå 
budget i balans.

Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret beräk-
nas ge ett överskott på 3,2 mkr. Coronapandemin ger stor 
påverkan på resultatprognosen såsom minskade intäkter, 
inställda verksamheter och arrangemang. Dessutom beror 
avvikelsen på att nya medel tillförts för verksamhet på 
Källdal (kallad Rampen) som inte kommer att användas 
fullt ut under året.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 16,5 
mkr. Kommunledningskontoret totala avvikelse är 9,2 
mkr. Arbetsmarknadsavdelningen visar -3,4 mkr, medan 
övriga avdelningar visar 12,6 mkr. Genomgående har det 
varit ett lägre utfall för utbildning, resor och personalakti-
viteter till följd av Coronapandemin. Dessutom har verk-
samheterna erhållit statsbidrag på 1,4 mkr som kompensa-
tion för sjuklönekostnaderna. Den politiska verksamheten 
visar ett överskott på 3,0 mkr och Räddningstjänsten ett 
överskott på 4,3 mkr. 

Margretegärdeparken
Foto: Maria Rasmusson
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Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 17 mkr jämfört med budget. 

Avsatta medel i pris- och lönereserv för årets avtalsen-
liga löneökningar beräknas ge ett överskott på 13 mkr. 
Budgeterad driftreserv för nytt badhus ger ett överskott 
på 20 mkr. Ytterligare finns ett överskott på 6 mkr för 
kapitalkostnader bl.a för ej igångsatta investeringar. Ef-
fektiviseringsfonden beräknas ge ett överskott på 16 mkr. 
Ett större underskott mot budget är utlovad kompensation 
till kommunstyrelsen för ökat försörjningsstöd bedömt till 
-29 mkr. Ytterligare en större post som beräknas ge under-
skott är pensionskostnaderna på -12 mkr, dock är prog-
nosen något osäker då alla beräkningar ännu inte är helt 
säkra. Lägre arbetsgivaravgifter bl a för äldre beräknas ge 
ett överskott på 7 mkr.

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 384 mkr mot budge-
terat 697 mkr vilket ger en avvikelse på -313 mkr.   

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på maskiner och inventarier 34 mkr, brandstationer i 
Ljungskile och Uddevalla 15 mkr, centrumutveckling 20 
mkr, förskolor 13 mkr, grundskolor 113 mkr, gruppbo-
städer inom LSS 12 mkr, översvämningsskydd/åtgärder 
30 mkr samt utbyte av komponenter i fastigheter 40 mkr 
respektive gator och vägar 25 mkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns bland för-
skolor -55 mkr, grundskolor -69 mkr och framtidens bad 
-80 mkr. Avvikelsen på förskolor och skolor beror till stor 
del på senarelagda tidplaner bl. a genom överklagande av 
ombyggnad för Skansens förskola (-13 mkr), myndighets-
beslut Bokenäs förskola (-15 mkr) samt saknad förut-
sättning för genomförande efter gjord förstudie Blekets 
förskola (-16 mkr). Om- och nybyggnationen av Ramne-
rödsskolan är senarelagd på grund av ändrad omfattning 
(-15 mkr).

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 171 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balans-
kravet kommer att klaras.

Finansiella mål
De tre finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet 
samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och 
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och 
bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och 
tre år tillbaka.

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås, främst 
beroende på det goda resultat som prognosticeras för året. 
Även resultaten för åren 2017 och 2018 påverkar målupp-
fyllelsen positivt.

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlin-
jer för den kommunala verksamheten som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna 
ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet.

God ekonomisk hushållning ur ett hållbart perspektiv 
kan beskrivas som att varje generation ska bära kostna-
den för den service som den konsumerar och inte belasta 
kommande generationer med kostnader eller åtaganden. 
I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens 
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmått och 3 
finansiella mål som mäts utifrån fem riktningar.  Kommu-
nen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk 
plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god målupp-
fyllelse vilket innebär att samtliga finansiella mål och mer 
än hälften av de verksamhetsmässiga måtten nås.

God ekonomisk hushållning kommer att nås utifrån 
prognoserna då både de verksamhetsmässiga måtten (16 av 
22 mått) och de finansiella målen (3 av 3 mål) visar på god 
måluppfyllelse. 

Arbete har inletts för att kunna bedöma om kommun-
koncernen uppnår god ekonomisk hushållning. Detta 
beräknas vara klart till årsredovisningen.

Skalbankarna
Foto: Maria Rasmusson
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VerKsaMHetsMÄssIGa Mått proGNos 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka ▲
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka ▲
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka ▲
Antal företag i kommunen, ska öka ▲
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka ▲
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 
som börjat arbeta eller studera, ska öka ▼
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka ▲
Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka ▲
Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka ▲
minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner prognos kan ej 

sättas per augusti

minskad sjukfrånvaro ▼
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka ▲
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga, ska öka ▲
Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka ▲
Förbättrat resultat i Svenskt näringslivs enkät ▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka ▼
minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon ▼
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader ▼
Antalet markanvisningar, ska öka ▲
Företagsklimat, ska bli bättre ▲

FINaNsIella Mål proGNos 
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och 
bidrag ▲
Soliditeten ska förbättras ▲
Egenfinansiering av investeringar minst 30 % ▲

Mått I KoMMUNFUllMÄKtIGes stYrKort
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VIsIoN
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
lIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna –
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

lUst – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och
utvecklar den kreativa förmågan.

lÄGe – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark
tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.


