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▲ ▲ ▲

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?
Balanskravet

uppfylls?

76 Ja Ja
miljoner kronor

2022-04-30 Prognos 2022 Prognos 2022

▲ ▲ ▼

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

57 230 173 -21
personer miljoner kronor miljoner kronor

2022-04-30 Prognos 2022 Prognos 2022

4 ▼ 11 ▲ 1
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 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 2022-04-30. Måtten anges på sidan 12. 

Kulturskolan
Foto: Maria Rasmusson
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

resultatet är fortsatt starkt 
Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän 
situationen i Ukraina kraftigt försämrades, vilket påverkar 
den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat 
i form av kostnadsökningar och hög inflation. 

Ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland 
annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och 
en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att 
prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna i reala 
termer bedöms bli låga under de närmaste åren. Sam-
mantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de 
långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten 
och ekonomin. SKRs senaste bedömning visar på kraftigt 
försämrad ekonomi redan under 2023 för kommun-
sektorn, bland annat beroende av tillfälliga satsningar som 
försvinner nästa år och ökande pensionskostnader. 

Så sent som i februari var Riksbankens besked att de 
inte avsåg att räntan behövde höjas förrän 2024. Nu har 
Riksbanken gjort en tvärvändning och bedömningen är att 
räntan under innevarande år kan komma att höjas till över 
1 procent. Av kommunkoncernens externa låneskuld har 
cirka 20 procent rörlig ränta, vilket medför en begränsad 
effekt av räntehöjningarna under året.

De ekonomiska konsekvenserna för kommunens 
ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den rikt-
ning som avslutade föregående år. Kommunens resultat 
påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkterna 
och lägre pensionskostnader än föregående år, vilket gör 
att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022. Prognosen 
för året visar på ett resultat som är bättre än budget.

Minskad arbetslöshet 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2022 visar 
att arbetslösheten fortsätter att sjunka efter den kraftiga 
uppgången vid pandemins start. I april låg den totala 
arbetslösheten i Uddevalla på 7,6 %, vilket är högre än 

FÖrValtNINGsBerÄttelse

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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riket (6,8 %) och Västra Götaland (6,1 %). Arbetslösheten 
är fortsatt högre för män (7,8 %) än för kvinnor (7,5 %). 
Även om den totala arbetslösheten sjunker och antalet 
lediga jobb ligger på rekordhöga nivåer så ökar långtids-
arbetslösheten. 

antalet invånare ökar
Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. Udde-
vallas befolkning har ökat med cirka 110 personer från 
årsskiftet fram till slutet av april (från 57 122 till cirka 
57 230 invånare). (Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)
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Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson

Händelser av väsentlig betydelse
Under perioden har ett stort arbete gjorts med att skapa 
och hantera evakueringsplatser för flyktingar från Ukrai-
na. Socialtjänsten har också kunnat ge samtliga brukare i 
den kommunala hemsjukvården vaccinationsdos nr 4. 

Stadsutvecklingsprojektets olika delar har tagit fart med 
bland annat renovering av Rimnersvallen, nybyggnation 
av Rimnersbadet och ny brandstation är inne i en intensiv 
fas och dessa projekt är i full gång.

 I takt med att pandemibegränsningarna har minskat har 
kultur- och fritidsverksamheten kunnat återstarta, vilket 
medför fler aktiviteter på idrottsanläggningar och på ar-
rangemang utan publikbegränsningar.

Kommunen har fortsatt erhållit viss kompensation i 
form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och 
ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva 
helårsprognos.

ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat
Periodens resultat uppgår till 76 mkr (2021-04-30; 
18 mkr). Jämförelsestörande poster ingår i delårsresulta-
tet med 8 mkr. De jämförelsestörande posterna består av 
reavinster. 

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intres-
sant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande 
poster. Årets delårsresultat på 68 mkr är då 53 mkr bättre 
än motsvarande resultat för 2021 och 66 mkr bättre än 
genomsnittet för perioden 2018 – 2022.

Resultatet på 76 mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på -67 mkr, vilket ger ett resultat som är 
143 mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen be-
ror på följande. Nämndernas samlade resultat mot budget 
som avviker med 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger 
en budgetavvikelse på 80 mkr som bland annat beror på 
avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift och lägre 
pensionskostnader. Skatteintäkter och generella statsbi-

drag ger en avvikelse på 11 mkr mot budget. Finansnettot 
avviker med 8 mkr för perioden.

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 5,7 %.

Finansnettot per 2022-04-30 landade på 5 mkr (2 mkr) 
vilket är 8 mkr bättre än budget.
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låneskuld 
Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn.

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 750 mkr och 
medellåneskulden till och med april var 3 720 mkr 
(3 700 mkr). Medellåneskulden är i nivå med budget. 
Kommunens upplåning utgör 682 mkr av den totala låne-
skulden under perioden.

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 770 mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 
3 900 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,03 % (1,15 %). Budge-
terad räntesats för helåret är 1,25 %.
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Margretegärdeparken
Foto: Jenny Martinsson

Investeringar 
Investeringarna uppgår till 147 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 4 månader på 269 mkr (= 1/3 av årsbudgeten).
Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bland 
annat på grundskolor 28 mkr, Rimnersbadet 27 mkr, ny 
brandstation i Uddevalla (inklusive övningsområde) 
23 mkr, förskolor 13 mkr, utbyte av komponenter på fast-
igheter 17 mkr, renovering av Rimnersvallen 9 mkr och 
maskiner och inventarier 4 mkr.

Badhusparken
Foto: Maria Rasmusson

KoNCerNeN

resultat
Resultatet uppgår till 164 mkr och består av kommunens 
resultat på 76 mkr, UUAB-koncernen 71 mkr, Uddeval-
lahem 15 mkr, Ljungskilehem 1 mkr samt HSB´s stiftelse 
Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar 
koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda 
resultatet på 64 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförel-
sestörande poster, har minskat med 0,6 % jämfört med 
föregående år.
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Investeringar
Investeringarna uppgår till 268 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 4 månader på 440 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 121 mkr där merparten 
av investeringar återfinns hos Uddevalla Vatten, Stiftelsen 
Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.
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Kyrktornet
Foto: Maria Rasmusson

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos
Årets resultat är budgeterat till 41 mkr. Prognosen visar 
ett överskott på 173 mkr, vilket innebär en positiv budget-
avvikelse på 132 mkr. Resultatet innehåller en jämförel-
sestörande post på 8 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet 
exkl. jämförelsestörande poster är 124 mkr. 

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott 
på -21 mkr. Däremot så pekar skatteintäkter och generella 
bidrag på ett överskott på 55 mkr jämfört med budget. 
Övriga ofördelade poster visar ett överskott på 83 mkr 
bättre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott på 173 mkr 
kan jämföras med 2021 års överskott på 116 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat under-
skott på -21 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 10,0 mkr. Likt föregående år så har ersätt-
ning för sjuklönekostnader betalats ut till kommunen och 
för socialtjänsten har det blivit en ersättning på ca 10 mkr. 
Även en del riktade statsbidrag är orsaken till en positiv 
prognos. De flesta av bidragen är riktade på äldreomsor-
gen. De två verksamheter som beräknas ha ett överskott 
vid årets slut är omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
49,6 mkr samt gemensam verksamhet 9,1 mkr. Individ 
och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 
-5,5 mkr och Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett 
underskott på -20,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge 
ett underskott på -13,0 mkr. Grundskola och Särskola har 
negativa prognosavvikelser. Personalkostnadsavvikelsen 
är fortsatt hög. Åtgärder för ökad kapacitet samt struk-
turförändringar påverkar kostnadsnivån under året. Det 
ekonomiska läget har förbättrats men är fortsatt utma-
nande inom flera områden. Särskolan prognostiserar en 
budgetavvikelse på -6,1 mkr, Grundskola/fritidshem har 
en avvikelse på -5,0 mkr, Gymnasiekola -2 mkr. Övriga 
verksamheter inom barn och utbildningsnämnden räknar 

med att hålla budget. 
Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett under-

skott på -28,0 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
att delar av stadsutvecklingsprojekten är ofinansierade 
-20,0 mkr där den största delen av underskottet beror på 
rivningskostnader -18.0 mkr. I den ordinarie verksamhe-
ten återfinns andra avvikelserna inom vinterväghållningen 
-4,0 mkr, lokalbanken -1,0 mkr och rivningar till följd av 
investeringsprojekt -3,5 mkr.

Kultur och fritidsnämndens beräknar kunna hålla sin 
budget och prognostiserar ett nollresultat. Budgeterade 
investeringsmedel beräknas användas under året. Större 
pågående investeringar är bland annat nybyggnation av 
Rimnersbadet samt renovering och ombyggnad av Rim-
nersvallen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 
10,5 mkr. Budgeten för satsningar som avser förebyg-
gande insatser, näringslivsaktiviteter och arbetsmiljöinsat-
ser bidrar till den positiva prognosen. Flera avdelningar 
visar en positiv budgetavvikelse både i delåret och i sin 
årsprognos.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat
Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 83 mkr jämfört med budget. De största posterna 
som bidrar till överskottet är budgeterad driftreserv för 
Rimnersbadet 30 mkr, kapitalkostnader för ej igångsatta 
investeringar 11 mkr, sänkta arbetsgivaravgifter 16 mkr 
samt lägre pensionskostnader 31 mkr.

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 684 mkr mot budge-
terat 806 mkr vilket ger en avvikelse på -122 mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på renovering av Rimnersvallen 150 mkr, ny brand-
station Uddevalla (inklusive övningsområde) 100 mkr, 
Rimnersbadet 72 mkr, utbyte av komponenter på fastighe-
ter 71 mkr respektive gator och vägar 33 mkr, grundskolor 
57 mkr, förskolor 46 mkr samt maskiner och inventarier 
34 mkr.
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Margretegärdeparken
Foto: Maria Rasmusson

De största avvikelserna mot budget återfinns bland 
förskolor -51 mkr, Skredsäkring Lyckornavägen -27 mkr, 
Skredsäkring Badö -20 mkr, Äsperödskolan (F-6) 
-20 mkr samt renovering av Kungsgatan -14 mkr. Av-
vikelsen på förskolor beror till stor del på ändrad tidsplan 
för om -och tillbyggnad av Äsperöd förskola (-20 mkr) 
samt senarelagd tidsplan p.g.a. myndighetsbeslut för Bo-
kenäs förskola (-12 mkr). För skredsäkring Lyckornavä-
gen och skredsäkring Badö beror avvikelserna på senare-
lagd tidplan. Även Äsperödskolan (F-6) avviker på grund 
av senarelagd tidplan. Renovering av Kungsgatan avviker 
mot budgeterat belopp då den huvudsakligen färdigställ-
des år 2021 och viss fakturering släpat.

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 169 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 men även att investeringarna inte blir lika höga som 
budgeterat. Även resultatet för 2020 och 2021 påverkar 
måluppfyllelsen positivt. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommun-
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun inne-
bär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och 
kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommun-
koncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters 
behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen 
har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella 
mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 
förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunför-
bund har god ekonomisk hushållning när de uppnår de av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för respektive 
företag. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stif-
telser och kommunalförbund har god ekonomisk hushåll-
ning. 

Prognosen pekar på att kommunen kommer uppnå god 
ekonomisk hushållning för 2022. 

I delårsrapporten för april görs ingen samlad bedöm-
ning om kommunkoncernen kommer uppnå god ekono-
misk hushållning.
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resUltatrÄKNING
Belopp i mkr

KoNCerNeN 2022-04-30 2021-04-30 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 879 747 2 315 2 443 2 286

verksamhetens kostnader -1 918 -1 797 -5 665 -5 745 -5 407

Avskrivningar -130 -126 -422 -398 -387

Jämförelsestörande poster 8 3 - 8 -66

Verksamhetens nettokostnader -1 161 -1 173 -3 772 -3 692 -3 574

Skatteintäkter 980 927 2 905 2 939 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 357 338 1 073 1 094 1 041

Verksamhetens resultat 176 92 206 341 275

Finansiella intäkter 4 1 3 2 4

Finansiella kostnader -16 -16 -65 -52 -48

Resultat efter finansiella poster 164 77 144 291 231

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 164 77 144 291 231

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2022-04-30 2021-04-30 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 333 300 903 903 864

verksamhetens kostnader -1 562 -1 509 -4 677 -4 646 -4 408

Avskrivningar -45 -43 -155 -132 -133

Jämförelsestörande poster 8 3 - 8 -62

Verksamhetens nettokostnader -1 266 -1 249 -3 929 -3 867 -3 739

Skatteintäkter 980 927 2 905 2 939 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 357 338 1 073 1 094 1 041

Verksamhetens resultat 71 16 49 166 110

Finansiella intäkter 19 17 52 50 50

Finansiella kostnader -14 -15 -60 -43 -44

Resultat efter finansiella poster 76 18 41 173 116

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 76 18 41 173 116

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

Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveri-
ges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för april periodise-
ras således 1/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för 
bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den s.k. skolmiljarden. De prognosti-
serade skatteintäkterna innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt i 12:e 
delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning 
för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostna-
der 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 2022-04-30 2021-12-31 2022-04-30 2021-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 7 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 085 7 045 2 483 2 456

maskiner och inventarier 535 549 153 155

Pågående arbete 824 670 416 302

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 66 66 103 103

Långfristiga fordringar 11 9 3 143 3 131

Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 10 - -

summa anläggningstillgångar 8 537 8 356 6 299 6 148

Bidrag till infrastruktur 8 9 8 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 56 60 31 27

kortfristiga fordringar 630 664 359 341

kassa och bank 137 61 121 49

summa omsättningstillgångar 823 785 511 417

sUMMa tIllGåNGar 9 368 9 150 6 818 6 574

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 887 2 656 1 881 1 765

Periodens resultat 164 231 76 116

summa eget kapital 3 051 2 887 1 957 1 881

avsättningar

Avsättningar för pensioner 45 45 38 38

Uppskjuten skatteskuld 200 207 - -

Övriga avsättningar 16 16 9 8

summa avsättningar 261 268 47 46

skulder

Långfristiga skulder 4 926 4 717 3 975 3 765

kortfristiga skulder 1 130 1 278 839 882

summa skulder 6 056 5 995 4 814 4 647

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer 9 368 9 150 6 818 6 574

ansvarsförbindelser 813 812 1 126 1 131
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kommUnen
DrIFtreDoVIsNING 
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2022-04-30

resultat t.o.m. 
2021-04-30

Budget t.o.m. 
2022-04-30

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Nämnder och styrelser
kommunfullmäktige 1,3 1,7 0,8 0,5 -0,5

kommunstyrelsen 18,0 2,5 -4,2 22,2 10,5

Barn och utbildningsnämnden -38,9 -48,3 -50,5 11,6 -13,0

Socialnämnden 7,0 6,6 -12,0 19,0 10,0

Samhällsbyggnadsnämnden -25,4 -10,6 -13,7 -11,7 -28,0

kultur och fritidsnänmnden -0,3 -3,3 -2,7 2,4 0,0

valnämnden 2,1 0,0 1,8 0,3 0,0

summa nämnder och styrelser -36,2 -51,4 -80,5 44,3 -21,0

Övrigt ofördelat 79,8 33,3 0,0 79,8 83,1

Skatter och generella bidrag 10,6 19,7 0,0 10,6 55,0

Finansnetto 8,3 -1,0 0,0 8,3 15,5

Budgeterat resultat 13,5 17,5 13,6 -0,1 40,8

summa totalt 76,0 18,1 -66,9 142,9 173,4

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2022-04-30
Budget

2022-04-30
Budget 

2022
prognos 

2022

avvikelse 
budget mot 

prognos
Materiella investeringar 
(och immateriella)

kommunstyrelsen 23,5 31,5 94,5 103,3 -8,8

Barn och utbildningsnämnden 42,5 58,0 174,0 123,1 50,9

Socialnämnden 1,6 2,7 8,0 8,1 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnden 39,8 92,4 277,3 200,7 76,6

kultur- och fritidsnämnden 39,6 83,9 251,8 248,5 3,3

summa nämnder och styrelser 147,0 268,5 805,6 683,7 121,9

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2022-04-30
ackumulerad 

utgift

Budgeterad 
total 

investering
större ny- och ombyggnader
Rimnersbadet 26,8 147,3 466,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad 25,1 236,8 303,0

Brandstation Uddevalla inkl. övningsomr. 23,4 76,2 181,0

Rimnersvallen 8,9 9,1 205,0

Blekets förskola (f.d. Killingen förskola) 6,4 34,8 45,0
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kommUnALA FÖReTAG
eKoNoMIsKt UtFall
Ekonomiskt utfall (mkr)

resultat t.o.m. 
2022-04-30

resultat t.o.m. 
2021-04-30

Budget t.o.m. 
2022-04-30

avvikelse mot 
periodiserad 

budget
prognos 

helår
Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB 0,0 -0,2 -0,3 0,3 -0,1

Uddevalla Energi AB (koncernen) 64,2 43,7 38,8 25,4 83,7

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 5,4 -0,7 3,5 1,9 12,4

Uddevalla omnibus AB 2,6 -0,7 0,8 1,8 6,0

Uddevalla Turism AB -1,4 -1,5 -2,5 1,1 -5,7

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) 15,3 17,4 9,9 5,4 40,0

Stiftelsen Ljungskilehem 1,2 1,4 0,6 0,6 1,3

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,8 0,7 0,6 0,2 0,6

Gustafsbergsstiftelsen 0,4 -0,2 0,0 0,4 0,5

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 0,0 -0,5 -0,3 0,3 -0,1

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

INVesterINGsreDoVIsNING
Belopp i mkr

Utgift
2022-04-30

Budget
2022-04-30

Budget 
2022

prognos 
2022

avvikelse 
budget mot 

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

Uddevalla Energi AB (koncernen) 20,5 41,6 124,8 136,4 -11,6

Uddevalla Hamnterminal AB  
(koncernen) 7,5 19,7 59,0 50,0 9,0

Uddevalla omnibus AB 0,3 0,0 13,0 13,0 0,0

Uddevalla Turism AB 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0

Uddevalla vatten AB 38,4 65,8 197,3 191,3 6,0

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
(koncernen) 52,0 40,8 163,1 163,1 0,0

Stiftelsen Ljungskilehem 1,0 0,1 0,6 2,5 -1,9

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 0,5 0,5 40,0 5,0 35,0

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

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
(64,15%) 0,0 2,6 7,8 6,5 1,3
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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 ▲
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 prognos kan ej 

sättas per april

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.


