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Många drabbades av att nära anhöriga gick bort i 
förtid, och andra genom att själva genomgå en jobbig 
sjukdomsperiod. Alla fick förändra sitt sätt att leva 
genom begränsningar i det sociala livet och att verk-
samheter som normalt berikar livet har varit stängda 
eller kraftigt begränsade. Med både besöksförbud på 
våra äldreboenden och distansundervisning för många 
av våra elever så har verksamheterna haft mycket 
påfrestande arbetsförhållanden. Men bland annat tack 
vare en kompetent och lojal personal så har vi klarat 
våra uppgifter på ett förvånansvärt bra sätt. 

Vi ser tyvärr en ökning av både arbetslöshet och 
antalet varsel. Osäkerhet finns för hur detta kommer 
att påverka vår kommun långsiktigt. Kommunen har 
genomfört åtgärder för att försöka lindra den negativa 
påverkan för näringslivet bland annat genom återbetal-
ning av tillsynsavgifter.  

Den politiska turbulens som resulterade i en för-
ändring av majoritetsstyret var historisk i ett Udde-
vallaperspektiv, men märktes inte lika dramatiskt 

hos kommuninvånarna i stort. För första gången i 
Uddevallas historia ändrades styret under en pågående 
mandatperiod, och vi fick för första gången en block-
överskridande majoritet. 

I ett så turbulent år som vi har bakom oss är det 
svårt att bedöma hur det ekonomiska resultatet ska 
bli. Nu blev det väldigt bra utifrån ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Självklart kunde vi använt det utrymmet 
till att göra fler insatser under det jobbiga verksam-
hetsåret som vi haft. Nu väljer vi i stället att satsa på 
förtidsinlösen av pensionskostnader. Detta ger oss ett 
bättre utrymme i kommande år för mer bra service till 

våra kommuninvånare.  

Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande

2020 – ett turbulent år
Året 2020 var speciellt på många sätt. Coronapandemin är självklart det som 
dominerar vår minnesbild. 
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Under året har befolkningen ökat med cirka 85 nya 
kommuninvånare. Befolkningsökningen var lägre än 
väntat och vi får gå så långt tillbaka som till tidigt 
2000-tal för att se samma takt i befolkningsutveck-
lingen. Detta beror framförallt på att utflyttningen 
har varit hög under hösten. Möjligheterna att lämna 
kommunen för studier på högskoleorter har ökat inte 
minst på grund av Coronapandemin och situationen på 
arbetsmarknaden. Inflyttningen har varit något lägre 
än väntat och invandringen har också varit låg jämfört 
med tidigare år. Positivt är ändå att födelsenettot blev 
större än vad prognosen visade. 

Jag vill tacka alla som har gjort stora insatser för att 
minska den allmänna smittspridningen i vårt samhälle 
för att skydda våra äldre och varandra. Hur vi kommer 
att påverkas av pandemin, de kommande åren, är svårt 
att uttala sig om men min bedömning är att Uddevalla 
kommun är väl rustat inför framtiden. 

Förutsättningarna för att Uddevalla ska växa är fort-
satt mycket goda och vi har stort behov av välfärdsin-
vesteringar de kommande åren. Strategisk samhälls-
planering blir än viktigare framöver, med tilltagande 
ekonomiska utmaningar, då vi både ska utveckla ett 
attraktivt och hållbart samhälle samt bibehålla och 
utveckla grundläggande standard för kvalitet inom 
skola, vård och omsorg.

Arbetet med att ta fram Uddevalla kommuns nya 
översiktsplan är i sitt slutskede. Att vi alla har en 
gemensam målbild och plan att utgå ifrån är oerhört 
viktig för att vi ska ta effektiva, långsiktiga och riktiga 
beslut för Uddevallas framtid. Först då kan våra 
verksamheter, näringsliv och föreningar, på riktigt, 
arbeta tillsammans för att utveckla Uddevalla till en 
robust, hållbar och attraktiv plats att leva och bo på. 
Det skapar trygghet för investerare och framtidstro hos 
uddevallaborna. 

Under året har kommunen arbetat intensivt för att 
skapa förutsättningar för utveckling av infrastrukturen. 
Goda resmöjligheter via järnväg är en av de viktigaste 

förutsättningarna för tillväxt och utveckling av vår 
arbetsmarknad. Vi fokuserar på ökad samverkan med 
de bohuslänska kommunerna för att gemensamt skapa 
bättre tillgänglighet för regionen och mellan länderna. 

Uddevalla kommun har arbetat fram en stadsut-
vecklingsvision i dialog och samarbete med näringsliv, 
föreningar och organisationer. Stadsutvecklingsarbetet 
handlar om att utveckla centrum och att flytta ham-
nens verksamheter västerut. Vi vill satsa på vår fina 
stad, ta hand om svårigheter som miljögifter, klimat- 
och översvämningsproblematik. I syfte att möjliggöra 
gemenskap och välmående vid våra vackra och vatten-
nära platser i Uddevalla.  

Vi satsar på samhällsfastigheter genom att planera 
för utbyggnad av vård- och omsorgsboendet i Rotviks-
bro samt att bygga nya förskolor och skolor i Ljung-
skile, Råssbyn och Skäret.

Inom stadsutvecklingen pågår dessutom ett intensivt 
arbete för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat 
sport- och idrottscentrum. Det vill säga en utveckling 
av området som helhet, tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen samt att bygga en helt ny 
simhall.

Ekonomiskt har kommunen under året 2020 uppnått 
sina finansiella mål och står relativt väl rustade inför 
framtidens investeringsbehov. Inom ramen för årets 
ekonomiska resultat har kommunen också avsatt cirka 
100 mkr i förtidsinlösen av pensionsavgifter. 

Avslutningsvis vill jag berätta att Uddevalla kom-
mun, med full kraft, satsar på digitalisering inom 
samtliga våra verksamheter. Vi har en målsättning att 

effektivisera och förenkla för våra 
invånare. Framtiden för vår kom-
mun ser ljus ut.

Peter Larsson
Kommundirektör

Uddevallas framtid ser ljus ut
Det är med stor tillförsikt, men också med hopp, som vi nu går in i år 2021.
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INLEDNING, ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Belopp i mkr där inget annat anges

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 2 130 2 107 2 080 1 995 2 018

Verksamhetens kostnader -5 115 -5 044 -4 929 -4 681 -4 491

Årets resultat 160 99 125 106 211

Soliditet (%) 31 31 32 32 33

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 21 19 18 18 17

Investeringar, netto 648 968 917 767 556

Sjävfinansieringsgrad (%) 67 56 48 80 75

Långfristig låneskuld 3 634 3 534 3 234 3 034 2 735

Medelantal anställda* (antal) 5 408 5 494 5 627 5 536 4 625

Belopp i mkr där inget annat anges

KOMMUNEN 2020 2019 2018 2017 2016
Invånare (antal) 56 787 56 703 56 259 55 763 55 164

Kommunal skattesats (%) 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Verksamhetens intäkter 925 900 923 945 982

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 212 -4 136 -3 982 -3 801

Skatteintäkter och statsbidrag 3 664 3 484 3 325 3 228 3 034

Årets resultat 71 10 37 92 138

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster (%) 2,1 3,0 5,3 8,1 3

Skatteintäktsutveckling (%) 5,2 4,8 3,0 6,4 6

Soliditet (%) 28,5 27,9 29,5 30,9 31,8

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 14,6 12,2 12,1 12,3 11,1

Investeringar, netto 321 526 332 189 135

Sjävfinansieringsgrad (%) 46 45 46 150 143

Kommunens egna långfristiga låneskuld 403 220 7 44 0

Medelantal anställda* (antal) 4 700 4 739 4 875 4 798 4 625

’* Medelantal anställda beräknas utifrån årsarbetare (1700 tim/år) för Uddevalla kommun och (1920 tim/år) för övriga företag.

Uddevalla kommunkoncern redovisar ett resultat på 
160 mkr för verksamhetsåret. Det redovisade resul-
tatet för 2020 för kommunkoncernen är starkare än 
tidigare år. Det beror på fortsatt bra resultat från de 
kommunägda företagen samt att kommunen visar ett 
klart bättre resultat än budgeterat. Det budgeterade 
resultatet för kommunkoncernen var 104 mkr. Trots 
Coronapandemin och kommunens engångskostnader 

för inlösen av äldre pensionsförpliktelser (101 mkr) 
har budgeten klarats för året. 

Uddevalla kommunkoncerns finansiella utveckling 
har de senaste fem åren varit stark. Så även utveck-
lingen för kommunen som svarar för 84% av totala 
verksamhetens kostnader. Utvecklingen framöver är 
mer osäker med anledning av vikande befolkningsök-
ning och stora investeringsbehov. 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Uddevalla kommun information om förvaltningen av kommunen och den 
kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR Rekommendation 15 Förvaltningsberättelse. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och går att jämföra med riksdagen på central 
nivå. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utses ge-
nom allmänna val vart fjärde år.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ella frågor och av större vikt för kommunen, främst 
ärenden som rör:

• Mål och riktlinjer för verksamheten 
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 

frågor
• Nämndernas organisation och 

verksamhetsformer 
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och 

beredningar 
• Val av revisorer och revisorsersättare 
• Grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 
• Årsredovisning och ansvarsfrihet 
• Folkomröstningar i kommunen

Partier och mandatfördelning 2018-2022
Parti Mandatfördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

Politisk organisation Uddevalla kommun

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 100%
Styrelseordförande: Monica Bang-Lindberg

Verställande direktör: Peter Larsson

Uddevalla Vatten AB 100%
Styrelseordförande: Jens Borgland

Verställande direktör: Peter Johansson

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

HSB Norra bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla

Styrelseordförande: Roger Johansson
Verställande direktör: Mattias Jakobsson

Gustafsbergsstiftelsen
Styrelseordförande: Roger Johansson 
Verställande direktör: Gunnar Klasson

Räddningstjänsförbundet 
Mitt Bohuslän 64,15%

Styrelseordförande: Kenneth Engelbrektsson
Förbundschef: Hans Därnemyr

Nämnder

Kommunstyrelsen
Ordförande: Ingemar Samuelsson

Förvaltningschef: Peter Larsson

Barn och Utbildningsnämnd
Ordförande: Roger Ekeroos

Förvaltningschef: Staffan Lindroos

Socialnämnd
Ordförande: Stefan Skoglund

Förvaltningschef: Roger Granat

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande: Henrik Sundström

Förvaltningschef: Maria Jacobsson

Kultur och Fritidsnämnd
Ordförande: Annelie Högberg

Förvaltningschef: Tf.Paula Nyman

Valnämnd
Ordförande: Fredrik Södersten

Den kommunala koncernen Privata utförare

Kommunen använder 
sig av privata utförare 
i viss omfattning. Störst 

inom förskolan och 
grundskolan är Frida-
skolorna AB och ULNA 

AB. Inom gymnasiet fö-
rekommer det många 

utförare med få platser. 
Inom äldreomsorgen 
är den största privata 

utföraren TESIA AB.

Samägda företag

Fyrstads flygplats AB 16%

Inera AB

Bivab 24,67%

Tolkförmedling Väst

Mediapoolen 
Västra götaland 16,7%

Regionteater Väst AB 9%

Kommunassurans Syd  
försäkrings AB 2%

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 
val till kommun, landsting och riksdag som äger rum 
vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen 
till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt 
folkomröstningar.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet 
i kommunen, och fungerar som kommunens ”reger-
ing”. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har 
det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  
De förbereder ärenden som ska beslutas av kommun-
fullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges 
beslut genomförs. 

Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat 
för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg 
för kommunens invånare samt den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstad-
komma en god livskvalitet genom att skapa en social 
och ekologisk hållbar kommun med god teknisk 
försörjning. 

Kultur och Fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för 
bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kultur-
miljövård och idrottsanläggningar. 

Organisation kommunen

KOMMUN-
STYRELSE

UNGDOMS-
FULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BARN OCH 
UTBILDNINGS-

NÄMND

SOCIAL-
NÄMND

SAMHÄLLS-
BYGGNADS-

NÄMND

KULTUR OCH 
FRITIDSNÄMND VALNÄMND ÖVERFÖR-

MYNDARE

REVISORER

KRISLEDNINGS-
NÄMND

PERSONALUTSKOTT

ARBETSMARKNADS- OCH
INTEGRATIONSUTSKOTT

KOMMUN-
LEDNINGS-

KONTOR
FC BARN OCH 

UTBILDNING FC SOCIAL-
TJÄNST FC SAMHÄLLS-

BYGGNAD FC KULTUR 
OCH FRITID FC

JÄVUTSKOTT

HÄLSOPOLITISKT RÅD

KOMMUNDIREKTÖR

KOMMUNALA 
RÅDET FÖR 

ÄLDRE

KOMMUNALA 
RÅDET FÖR

PERSONER MED 
FUNKTIONSNED-

SÄTTNING

ARBETSUTSKOTT

FC=FÖRVALTNINGSCHEF

DEMOKRATI-
BEREDNING

VÄNORTS-
KOMMITÉ
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖR-
BUNDET MITT BOHUSLÄN 

64,15 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS 
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGS-
STIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA 
UTVECKLINGS AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMN-
TERMINAL AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 
100 %

SWANFALK SHIPPING AB 
100 %

UDDEVALLA ENERGI AB 
100 %

LYSEKILS BUSSTRAFIK AB 
100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 
100 %

VÄSTVATTEN AB 53 %

UDDEVALLA KOMMUN

Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund

Regementet
Foto: Maria Rasmusson
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. 
Coronapandemin gav under våren en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i 
Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner 
och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har 
vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som 
återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst 
osäkert. Kommuner och regioner har till följd av stora 
tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nått mycket 
starka resultat i år. De statliga tillskotten har givit goda 
ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att 
med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt 
kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att 
både effektivisera verksamheten och komma ikapp 
med sådant som inte kunnat göras till följd av pande-
min, det uttrycks både som en vård- och omsorgsskuld 
och en utbildningsskuld. Årets starka ekonomiska 
resultat riskerar att skapa förväntningar som regio-
ner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på 
längre sikt.

Befolkning
Vid årsskiftet 2020/2021 så hade Uddevalla kommun 
56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 
befolkningen med 84 personer. Befolkningsökningen 
är lägre än väntat och vi får gå så långt tillbaka som 
till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolknings-
utvecklingen. Befolkningstillväxten har under den 
senaste femårsperioden legat på en årlig ökning på 
cirka 1,2 % i genomsnitt. Utfallet för 2020 blev lägre, 
0,15 %.  

Det lägre utfallet beror framförallt på att utflyttning-
en varit hög under hösten. Det är gruppen unga vuxna 
(19-30 år) som avviker mest från kommunens befolk-
ningsprognos. Coronapandemin har gjort det svårare 
för personer med svag anknytning till arbetsmarkna-
den att få jobb och många högskolor och universitet 
har utökat antalet utbildningsplatser. Möjligheterna 
att lämna kommunen för studier på högskoleorter har 

därför ökat. Inflyttningen varit något lägre än väntat 
och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. 
Födelsenettot är större än prognostiserat. 

Uddevallas åldersstruktur är relativt lik rikets med 
skillnaden att andelen i ålder 20-44 år är något lägre 
och andelen äldre är något högre. Av invånare i arbets-
för ålder så förvärvsarbetar 80 %, vilket är något mer 
än i riket totalt 79,5 %. Utbildningsnivån bland kom-
munens invånare är dock något lägre än i riket, knappt 
39 % är högutbildade jämfört med knappt 44 % för 
riket. Andelen lågutbildade är drygt 11 % och ligger i 
nivå med riket. 

Arbetsmarknad 
Coronakrisen har drabbat den svenska arbetsmarkna-
den hårt. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningen 
har minskat. Hur arbetsmarknaden kommer att se 
ut när pandemin har klingat av är svårt att bedöma. 
Följdverkningarna påverkas av hur länge pandemin 
pågår, hur mycket arbetslösheten stiger, vilka åtgärder 
som sätts in för att mildra effekterna på arbetsmarkna-
den och på vilket sätt stödåtgärderna avvecklas.

Bostadsförsörjning 
Kommunledningskontoret analyserar behovet av 
nya bostäder vilket beskrivs årligen i en genomför-
andeplan för bostadsförsörjning. Denna plan ger en 
översiktlig beskrivning av pågående och planerad 
bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat 
som kommunal regi. Med utgångspunkt från detta 
byggande föreslås vilka ytterligare bostadsprojekt 
kommunen bör gå vidare med genom förstudier, de-
taljplanearbete och markanvisning under planerings-
perioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet 
med hållbar hetsperspektiven. Genomförandeplanen 
är kommunstyrelsens beställning till berörda förvalt-
ningar och bolag och inplaneras i budgetarbetet för 
utförande under kommande planperiod. Under 2020 
tillkom omkring 50 bostadslägenheter i flerbostadshus 
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och omkring 90 lägenhetsbostäder i småhus. Utbygg-
nadstakten varierar mellan åren och var under 2020 
lägre än den genomsnittliga bostadsproduktionen i en 
10-års period. Den i Genomförandeplanen beskrivna 
möjliga bostadsproduktionen under den kommande 
planeringsperioden bedöms vara tillräcklig för att 
möta efterfrågan. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Stora utmaningar de kommande åren 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med 
att det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kom-
mer att stärkas under de kommande åren, men effekter 
av pandemin och de åtföljande restriktionerna medför 
ett tillfälligt bakslag i återhämtningen. Att vaccinering 
mot covid-19 kan genomföras enligt planerna stärker 
dock konjunkturutsikterna för den andra halvan av 
2021 och än mer utsikterna för 2022. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med 
en utdragen återhämtning av den svenska samhälls-
ekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 
2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär 
en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när 
återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som några 
år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga 
(2022–2023); detta beräknas också ge skjuts åt sys-
selsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. 
Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämt-
ning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga om-
kring 9 % de kommande två åren 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demo-
grafiska behoven som ökar även här, men behov av 
omfattande investeringar bidrar. Glappet mellan behov 
och resurser kommer att innebära ett betydande behov 
av att minska kostnader vilket inletts under 2020 och 
fortsätter de kommande åren.
 
Demografiska utmaningar
Den demografiska utvecklingen kommande år utgör 
en stor utmaning för Sveriges kommuner och Udde-
valla är inget undantag. Befolkningen förväntas öka 
inom alla åldersgrupper, men den största procentuella 
ökningen sker bland våra allra äldsta och allra yngsta 
invånare. Inom de närmsta tio åren väntas antalet in-
vånare 80 år och äldre öka med ca 26 % medan antalet 
invånare i arbetsför ålder (20-64 år) väntas öka med 
6 %. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. 
Andelen av befolkningen som är i behov av kommu-
nal verksamhet och resurser ökar, medan den andel 
som genererar skatteintäkter minskar.

Finansverksamheten inom Uddevalla 
kommunkoncern
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-
ken samt tak för utlåning till koncernföretagen.

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhante-
ring inom kommunkoncernen, finansiell leasing utgör 
ett undantag - är koncentrerad till den s.k. internban-
ken. Utlåningen från internbanken till koncernföre-
tagen sker genom kommunens koncernkontosystem. 
Koncernföretagen lånar av internbanken genom 
utnyttjande av checkkrediter, där villkoren utgår från 
internbankens självkostnad jämte låneavgifter. Avgif-
terna syftar till att göra lånekostnaden för koncernfö-
retagen marknadsmässig. Den modell som tillämpas är 
den modell som rekommenderas av SABO och SKR. 
För de koncernföretag som inte verkar på en konkur-
rensutsatt marknad utgår endast en administrativ 
avgift.  

Utlåningen till koncernföretagen via koncernkon-
tosystemet redovisas som långfristig fordran i kom-
munen. 

Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
derivat som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens räntederivat används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt. 

Likviditet 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker. 

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 64 (37) 
mkr. 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 35 
(25) mkr, vilket är en låg nivå jämfört med genomsnit-
tet för de senaste fem åren. Den beviljade checkkredi-
ten uppgår vid årsskiftet till 300 (300) mkr. Likvidite-
ten och beviljade kreditlöften tillsammans innebär att 
kommunens betalningsberedskap är god. 

Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
och tidsbegränsad. 
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Borgensförbindelserna uppgår till 347 (370) mkr. 
Under året har inga nya förbindelser tillkommit och de 
befintliga har minskat med 23 mkr.  Av förbindelserna 
avser till 341 (363) mkr kommunägda bolag. Den 
största enskilda förbindelsen avser Uddevalla Energi 
AB för Lillesjö kraftvärmeverk och uppgår till 257  
(280) mkr. 

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr. 

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg. 

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not. 

 
Skulder och räntor 
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk. 

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning.  

För året har ramen varit 4 156 (4 018) mkr . Kom-
munens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet till 
3 550 (3 450) mkr. Låneskuldens ökning under året 
uppgår till 2,9 %, vilket är en lägre ökning än de 
senaste åren. Förändringen av låneskulden beror på 
något minskad utlåning till de bolag och stiftelser som 
ingår i kommunkoncernen och ökningen beror på att 
kommunens egen låneskuld ökat och var vid årets slut 
403 (220) mkr. 

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 52,3 
(51,4) mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen uppgår under året till 1,46 (1,57) % inklu-
sive räntesäkringar. Årets utgående snittränta uppgick 
till 1,18 %. Medelutlåningen till koncernföretagen har 
varit oförändrad det senaste året och uppgick under 

året till 3 183 (3 183) mkr.  Utlåningsräntan för helåret 
blev 1,82 (1,85) % inklusive låneavgift på ett vägt 
snitt på 0,37 (0,34) %, dvs något lägre nivå jämfört 
med föregående år. 

 
Ställda säkerheter  
De ställda säkerheterna avseende äganderättsförbe-
håll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB har i sin 
helhet upphört. Kommunen har därmed inga ställda 
säkerheter. 
 
Analys 
Året har präglats starkt av den pågående pandemin, 
så också kommunens ekonomi. Verksamheten har 
tvingats till anpassningar och statens ökade stöd till 
kommunen, för en del av pandemins konsekvenser, 
har påverkat kommunens ekonomi starkt. Det ekono-
miska utfallet av årets resultat är klart bättre i jämfö-
relse med det finansiella målet och årets budget. Det 
beror både på ökat stöd och flera faktorer i form av 
uteblivna intäkter men också uteblivna kostnader. Med 
det starka resultatet i ryggen har kommunen valt att 
lösa in delar av det framtida pensionsåtagandet, vilket 
leder till sänkta kostnader de kommande åren. 

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma det under-
liggande resultatet exklusive dessa engångseffekter, 
och en närmare analys behöver göras när pandemin är 
över.
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Kommunkoncernens resultat ligger högre än snit-
tet för perioden 2016-2020. Resultatet har förbättrats 
jämfört med 2019. För 2020 har kommunens andel av 
koncernresultatet ökat med 61 mkr jämfört med 2019.  

Kommunens investeringstakt har fått stå tillbaka 
under året och de senaste årens ökade nivå har brutits. 
Investeringsnivån för året uppgår till knappt halva 
nivån i investeringsplanen. Kommunens del av den 
totala låneskulden har trots detta ökat, men bedöm-
ningen är att det inte föreligger någon finansiell risk i 
denna del.  

Finansnetto minskar som en följd av detta, tillsam-
mans med en låg räntenivå. Det innebär i sin tur att 
finansnettots bidrag till att finansiera den löpande 
verksamheten minskat, jämfört med de senaste åren. I 
takt med kommunens planerade ökning av egen upplå-
ning, minskar successivt denna möjlighet.

Pensionsförpliktelse, kommunen 2020 2019
Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen     

a)  Avsättning inkl. särskild 
löneskatt 39 225 45 351 

b)  Ansvarsförbindelse inkl. 
särskild löneskatt 859 020 957 211 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring     

a)  Intjänade from 1998, 
pensionsavsättning 43 403 43 403 

b)  Intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen 356 030 284 128 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser     
(inkl. försäkring och stiftelser) 1 297 679 1 330 093 

Förvaltade pensionsmedel - 
marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 521 143 412 936 

varav överskottsmedel 2 026 2 638 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 523 169 415 574 

Finansiering 

Återlånade medel 774 510 914 519 

Konsolideringsgrad 59,68% 68,76% 
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Pensionsförpliktelser 
Kommunfullmäktige har meddelat särskilda föreskrif-
ter för förvaltningen av avsatta pensionsförpliktelser 
genom Riktlinjer för pensionsåtaganden (antagna 
2005-09-14, reviderade 2018-04-11). Pensionsförplik-
telsen redovisas sedan 1988 enligt den s.k. blandmo-
dellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som ansvarsförbindelse. I enlighet med 
riktlinjerna har partiell inlösen av pensionsförpliktel-
sen i ansvarsförbindelsen gjorts via pensionsförsäk-
ring. Inlösen har skett vissa år som resultatet pekat 
mot överskott. För året har en inlösen via försäkring 
gjorts med 81 mkr. Sammantaget har 356 mkr av 
ansvarsförbindelsen löst in via försäkring.

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda har lösts 
via en kapitalförsäkring (s.k. direktpension).
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Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga 
Sverige och hela världens länder för att nå en hållbar 
utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egen-
makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
I kommunens strategiska plan, som är framtagen av 
politikerna, ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 
som en övergripande strategi. Hållbar utveckling 
ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det 
innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala 
miljömålen och Agenda 2030. 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
utveckling
Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 dels 
genom medborgarnas medbestämmanderätt, genom 
den ekonomiska fördelningen och genom insatser för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Under året 
har bland annat utbildningsinsatser genomförts för 
kommunens politiker och tjänstepersoner. Syftet med 
utbildningen har varit att få ökad kunskap och insikt i 
hur kommunens välfärdsarbete förhåller sig till de glo-
bala målen och hur hållbarhetsarbetet kan förstärkas. 

Pågående arbete för hållbar utveckling
I kommunen finns många exempel på pågående arbete 
för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas 
lika rättigheter och värde. Vi strävar efter att åstad-
komma integration, inkludering och delaktighet. Vi 
gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och genom 
främjande och förebyggande insatser för en god och 
jämlik folkhälsa. Genom stöd och samverkan med 
kulturverksamheter och föreningar når vi ut till fler 
invånare i kommunen. Inom skolan sker undervisning 

av hållbart lärande. Vid planering och framtagande av 
nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre 
dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, 
sociala och ekologiska. 

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kom-
muns utveckling, bland annat i framtagandet av en ny 
översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom 
att alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in 
medborgarförslag.  

Sedan 2010 är Uddevalla Fairtradediplomerad kom-
mun som engagerar sig för en etisk konsumtion och 
hållbar handel i linje med Agenda 2030. Diplomering-
en innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och 
har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i 
lokalsamhället.  

Fossilfritt Uddevalla 2030 
Uddevalla kommun har en ambitiös uttalad klimatut-
maning – att bli fossilfri senast 2030 för att bidra till 
att nå klimatmålet om att begränsas globala tempe-
raturökningen till under 2 grader och sträva efter att 
inte öka mer än 1,5 grader enligt Parisavtalet. Detta 
är i linje med vad vetenskapen kräver för att undvika 
katastrofala effekter av klimatförändringarna. 

Uddevalla kommun deltar i Västra Götalands inbju-
dan att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras 
under 2021. Genomförandet av klimatlöften är en del 
av kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fos-
silfritt Sveriges utmaningar och en del av kommunens 
övriga klimat-, miljö- och utvecklingsarbete.
Under året har antalet elbilar ökat inom kommunala 
verksamheten och solceller på kommunala byggnader 
är nu uppe i 1 % av elanvändningen. Under hösten har 
arbete pågått med att ta fram en energi- och klimatplan 
för kommunen som kommer att visa riktningen för en 
fossilfri kommun 2030.   

Hållbar utveckling
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Viktiga händelser i Uddevalla 
kommun under året  
Året inleddes med fortsatt arbete med de effektivise-
ringsåtgärder som startades under föregående år och 
dessa har i allt väsentligt kunnat genomföras.  

Coronapandemin har påverkat verksamheten på 
flera olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. 
Det är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekter-
na av pandemin. Under året har kommen erhållit extra 
välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar, samtidigt har 
olika kostnader och intäkter varierat stort jämfört med 
budget och tidigare år. 

Trots att befolkningsökningen var något lägre än 
ursprunglig bedömning under året, är bedömningen att 
det gångna året var en tillfällig nedgång av den starka 
tillväxtsituation som har varit kännetecknande för 
kommunen de senaste åren. Med bakgrund av kom-
munens tillväxt har Uddevalla under året stärkt den 
strategiska styrningen av samhällsbyggnadsprocessen 
och samordnat ett antal projekt till en sammanhållen 
plan för den kommande stadsutvecklingen. Det inne-
bär att den viljeinriktning som finns uttryckt i kommu-
nens vision, översiktsplan och strategiska planer kan 
samordnas och prioriteras vid beslut om åtgärder och 
investeringar för att säkerställa att utvecklingen kan 
genomföras. 

Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 
året, bland annat ny skola i Källdal. Ramneröds-

skolan har i det närmaste färdigställts efter om- och 
tillbyggnad. Arbetet med renovering och upprustning 
av Kungsgatan har genomförts och åtgärder för skydd 
mot skred och översvämningar har skett i inre hamn-
området. Etableringen av ny simhall har gått in i en ny 
fas, efter fastställandet av placering vid Rimnersområ-
det och att utsedd projektör har kunnat påbörja arbetet 
med planering och byggande. 

Ytterligare steg har också tagits för att öka digitali-
serings- och automatiseringsgraden i flera olika delar 
av verksamheten, inte minst i form av att merparten 
av fysiska möten har ersatts med digitala möten i olika 
former. 

Uddevalla kommun är en växande kommun och står 
inför stora investeringar de närmaste åren, i form av 
nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler 
samt infrastruktur mm. Kommunen har under året 
tecknat ett samverkansavtal med Hemsö Fastighets 
AB om att de ska bidra till kommunens expansion ge-
nom att investera och utveckla fastigheter och lokaler 
för samhällsservice.

Under året har inga betydande rättstvister pågått, 
men inom upphandlingsområdet har ett antal laglig-
hetsprövningar gjort. Dessa har dock inte lett till nå-
gon kostnad eller skadeståndsanspråk på kommunen.  

Bäveån
Foto: Maria Rasmusson
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Öppenhet       Professionalitet  
Respekt

VÄRDEGRUND

Nämndernas styrkort
Innehåller nämndsstrategier, målsatta mått och 

uppdrag

Kommunfullmäktiges styrkort
Kompletterar strategisk plan med målsatta mått

Översiktsplanen
Innehåller riktningar

VISION
”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

LIV, Lust och Läge ger Livskvalitet” 

Kommunfullmäktiges
strategiska plan

Innehåller riktningar och övergripande strategier

Up
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r

Flerårs- och verksamhetsplan
3-årig budgetplan

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna. 
Mångfald och tolerans stimulerar hållbar ut-
veckling. 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 mö-
tesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxt-
regionerna 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.

Kommunens styr- och ledningssystem bygger 
på lagar, avtal, politiska beslut, styrdokument och 
reglementen. Kommunens värdegrund finns med som 
kit mellan alla tegelstenar som bygger upp syste-
met. Politiken konkretiserar varje mandatperiod vad 
verksamheterna ska fokusera på genom framförallt 
översiktsplan, strategisk plan, styrkort och budget. 

Visionen är gemensamt framtagen av styrande ma-
joritet och opposition och antas av kommunfullmäk-
tige varje mandatperiod. 

Översiktsplanen aktualiseras inför varje mandatpe-
riod och utgör en koppling mellan kommunens vision 
och den strategiska planen som antas varje mandatpe-
riod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktning-
arna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. 
Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

Strategisk plan antas i samband med ny mandat-
period som ett led i att uppnå kommunens vision. 
Planen gäller för mandatperiodens fyra år och inne-
fattar kommunens vision, den styrande majoritetens 
politiska plattform, riktningar från översiktsplanen, 
övergripande strategier (vilka finns inom varje riktning 

och tydliggör den politiska majoritetens viktigaste 
vägval), mätbara och målsatta mått inom ekonomi och 
verksamhet,som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska 
förutsättningar, budget för det första året och ekono-
misk plan för de kommande två åren samt kommun-
fullmäktiges styrkort. 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och 
innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån tilldelat 
kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk 
plan för de kommande två åren samt de åtaganden 
som respektive nämnd fått genom kommunfullmäk-
tiges flerårsplan. Den innefattar också nämndens 
styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 
Nämnderna beslutar senast i november året före bud-
getåret om verksamhetsplan med internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive 
nämndernas processer där den strategiska politiska 
nivån sammanfattas. Styrkorten kan revideras årligen. 
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande 
och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grun-
den för varje nämndskort.
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Uppföljning 
Utifrån kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och 
styr och ledning sker uppföljningen genom två del-
årsrapporter (per april och per augusti) samt bokslut/
årsredovisning som redovisas för respektive nämnd 
och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna innehåller 
uppföljning för både verksamhet och ekonomi samt 
för respektive nämnd, bolag och stiftelse. Ekonomisk 
uppföljning till kommunstyrelsen sker även genom 
två controllerrapporter, per februari och oktober. Vid 
styrelse- eller nämndsavvikelse från kommunbidrag 
eller budget ska åtgärder sättas in i syfte att arbeta in 
underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera 
kommunstyrelsen när väsentlig avvikelse uppstått eller 
beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, kom-
munfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning 
eller annan bindande föreskrift. Rapportering ska i 
normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten 
dock senast till påföljande sammanträde med kom-
munstyrelsen. Vid avvikelse överstigande 1 procent 
av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden 
informera kommunstyrelsen om detta samt redovisa 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsens uppsikt 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt innebär att kom-
munstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och 
§ 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kom-
munalförbund som kommunen är medlem i.  Kom-
munstyrelsen ska också ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommu-
nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 
att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige 
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekono-
miska ställningen är. Utifrån kommunens riktlinjer för 
ekonomistyrning och styr och ledning ska också poli-
tiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda 
diskuteras på årliga uppsiktspliktsmöten tillsammans 
med politiska uppdrag som också behöver förlängas. 

Nämndernas internkontrollarbete  
Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelsen 
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås:  

• Verksamheten är ändamålsenlig, lever upp till 
satta målsättningar och är kostnadseffektiv – 
det vill säga god ekonomisk hushållning.

• Tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapporte-
ring och information om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 
och andra riktlinjer m.m.

• Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Nämnderna är ansvariga för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde vilka bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Senast i december ska resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen samt kommande års intern-
kontrollplan, som godkänts av nämnden, rapporteras 
till kommunstyrelsen. Rapporteringen till kommunsty-
relsen ska innefatta genomförd uppföljning och kom-
mande års internkontrollplan, inklusive genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen. 
Samtidigt sker redovisning till kommunens revisorer. 
Inlevererat material kommer att ligga till grund för 
kommunstyrelsens utvärdering av internkontrollarbe-
tet i Uddevalla kommun.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdera nämn-
dernas arbete med intern kontroll för att säkerställa 
att det finns en god intern kontroll, det vill säga att 
kommunens riktlinjer för intern kontroll följs. Utvär-
deringen genomförs utifrån nämndernas genomförda 
granskningar med utgångspunkt i upprättad internkon-
trollplan och genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
Utvärderingsrapporten ska innehålla nämndernas 
utförda uppföljning, omfattning av utförd uppföljning, 
utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av kommunens interna kontroll.  

I samband med att kommunstyrelsen utvärderar 
nämndernas arbete med intern kontroll ska de även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 
i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen ska 
senast i samband med årsredovisningen redovisa arbe-
tet med intern kontroll till kommunstyrelsen.
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Uddevalla Turistcenter
Foto: Maria Rasmusson

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekono-
misk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen 
och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 
effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen be-
driver ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God 
ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär 
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 kom-
mande generationer. Kommunkoncernens arbete ska 
präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens 
bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

I flerårsplan fastställs årligen kommunens finan-
siella mål och verksamhetsmässiga mått för god 
ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen styrs 
av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv till 
respektive bolag fastställda av kommunfullmäktige.  

De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställ-
da av kommunfullmäktige och kommunalförbunden 
styrs av förbundsordning som fastställes av kommun-
fullmäktige. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella 
mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrap-
porter och i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas 

och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och 
förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verk-
samhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. 

I de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning omfattas i nuläget endast 
kommunens verksamhet. En översyn av riktlinjer som 
även omfattar övriga verksamheter i den kommunala 
koncernen har genomförts och kommer att gälla från 
och med 2021.  

Nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning omfattar endast den verksamhet som bedrivs i 
den kommunala förvaltningsformen. Riktlinjer säger 
att minst 75 % av samtliga mått ska vara uppfyllda för 
att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning. 
Det innebär att kommunen inte uppnår kraven i rikt-
linjerna för god ekonomisk hushållning. Då riktlinjer 
saknas för bedömning av övriga delar av den kommu-
nal koncernen som helhet kan ingen bedömning göras 
för kommunkoncernen. 

Med tanke på den exceptionella situation som har 
varit under det gångna året och det goda finansiella 
resultat som nås i kommunen och den verksamhet 
som bedrivs i andra juridiska former, bör en generell 
bedömning av den samlade verksamheten i den kom-
munala koncernen vara att god måluppfyllelse uppnås.  
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🙂
Elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, ska öka
Källa: Skolverket

Andel behöriga elever har ökat sedan föregående år, 
det är framförallt en markant ökning vad gäller flick-
ornas resultat medan pojkarnas resultat har minskat 
något. Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad 
orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompe-
tensutveckling och förändring av undervisningen. Det 
finns bland annat ett behov av utveckling av under-
visningen i ämnena Svenska, SvA och Matematik i 
årskurs F-9. I samarbete med Stockholms universitet 
arbetar grundskolan under 2020-2021 specifikt med 
utveckling av ämnet svenska som andraspråk.

Måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mått
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 25 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla. 

För att kunna förbättra och utveckla Uddevalla 
kommun som en plats att leva och verka i men även 
som organisation, skapar och deltar kommunen i ett 
flertal olika undersökningar. SKR (Sveriges kom-
muner och regioner) är en stor aktör som erbjuder 
deltagande i olika undersökningar där kommuner kan 
jämföra sig med varandra och med sig själva. 

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 
visar resultatet att 11 mått når målsättningen och 12 
mått visar ett resultat som inte når målsättningen. 2 
mått har inte mätts under 2020.

Med invånarna i fokus har Uddevalla kommun 

under ett flertal år prioriterat service och bemötande 
via telefon och e-post vilket resulterade i att Uddevalla 
var bäst i Sverige av de 144 kommuner som deltog i 
SKRs servicemätning 2020.

Samarbetet med näringslivet har också prioriterats 
och för fjärde året i rad förbättrades resultatet som 
visar företagarna helhetsbedömning av servicen i kom-
munens myndighetsutövning. Fler positiva resultat är 
att andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år 
och andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yr-
kesprogram har förbättrats jämfört med föregående år. 
Detta gäller för Uddevalla kommun såväl som riket.  
Förbättringsområden framåt kommer framförallt att bli 
där 2020-års resultat var negativa till exempel Social-
styrelsens årliga brukarundersökningar inom särskilda 
boenden och hemtjänst vilka visade på ett försämrat 
resultat. Andelen inköpta ekologiska livsmedel visade 
också på ett försämrat resultat efter fem års förbätt-
ring. Kommunens finasiella mål når målsättningen.
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🙂
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka
Källa: Skolverket

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 
4 år, vilket är en ökning med 2,7 % sedan föregående 
årskull.

Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat re-
lativt konstant och över rikssnitt, med en positiv trend 
sedan 2015. Dock är det mer än 20 % som inte tar 
gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån analys av studie-
resultat samt trygghet och studiero har en åtgärdsplan 
tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids vidare 
genom gymnasieskolans fyra prioriterade utvecklings-
områden: Främja närvaro och förebygga avhopp, men-
torskap (likvärdigt stöd kring elevers studiesituation), 
prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt 
att identifiera kurser som ger F per program.

Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel 
elever än de högskoleförberedande programmen som 
når gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat 
har ökat över tid, och det finns en positiv trend för 
pojkarna på yrkesprogrammen.

☹
Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts.

Uddevalla kommun ligger något under rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och med en något avvikande 
trend jämfört med tidigare år. Resultatet visar att 
Uddevallas arbete med förbättrad matupplevelse har 
gett effekt med en tydlig positiv trend. Upplevelsen av 
ensamhet samt förtroende för personalen är två områ-
den som avviker negativt jämfört med riket. Nästa steg 
är att fånga in sektionernas arbete med problem- och 
orsaksanalys samt åtgärder för förbättrade resultat.
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☹
Nyregistrerade företag i kommunen, 
ska öka
Källa: Kolada

Under sista delåret har 108 företag nyregistrerats med 
huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats 
totalt under 2020. Detta är en försämring jämfört med 
föregående år.

🙂
Antal företag i kommunen, ska 
öka
Källa: UC

I slutet av december fanns 5 438 företag med huvud-
arbetsställe i Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommandit-
bolag).

☹
Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Inom avdelningen för social omsorg 
har en nuläges- och trendanalys av 2020 års resultat 
gjorts. Uddevalla kommun ligger runt rikssnittet på 
de allra flesta nyckeltal och på liknande nivåer som 
föregående år. Möjlighet att framföra synpunkter och 
klagomål samt möjlighet att få kontakt med persona-
len är två områden som avviker negativt jämfört med 
riket. Nästa steg är att fånga in sektionernas arbete 
med problem- och orsaksanalys samt åtgärder för 
förbättrade resultat.
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☹
Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort, ska öka
Källa: Västtrafik/Kommuninvånarregistret

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 
resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 
2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året 
och som medförde olika reserestriktioner och för-
ändrade arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet 
beräknas minskningen av resor ligga i nivå med vad 
som kunnat konstateras i Uddevalla. Under 2020 har 
Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil 
trafik med det trafikutbud som gällde före pandemin. 
Det minskade resande har dock fått stora konsekven-
ser för Västtrafiks ekonomi och bolaget planerar uti-
från Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett 
nedskalat trafikutbud motsvarande en resandeminsk-
ning på 10 % – 15 %.

☹
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka
Källa: Egen undersökning kommunen

24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier 
efter avslutad insats. Det är en försämring från förra 
årets 30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den 
åtstramade arbetsmarknaden på grund av pandemin. 
Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan 
under större delen av året och har inte heller anvisat 
arbetslösa i samma utsträckning. Deltagarna har i 
huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast 
ett mindre antal har haft tillgång till arbetsförmed-
lingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom 
arbetsmarknadsavdelningen, där personlig coachning 
står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna 
målgrupp från försörjningsstöd, gått vidare till arbete 
eller studier (41 av 174).
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☹
Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Den förväntade minskningen som en effekt av 
Coronapandemin framgår av resultatet, men är klart 
mindre än förväntat. En hypotes är att föreningarna 
varit framgångsrika med att hitta alternativa former för 
bedrivande av sin verksamhet. 

Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterli-
gare, men den negativa trenden borde plana ut. Detta 
då föreningarna som redovisat ett lägre antal aktivite-
ter vårterminen 2020 gentemot vårterminen 2019 har 
kompenserats ekonomiskt genom att aktivitetsbidrag 
har utbetalats på 2019 års nivå. Föreningar anslutna 

till Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt eko-
nomiskt stöd. Redovisat resultat gäller för våren 2020.

☹
Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att 
ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstill-
fället. Det finns inga indikationer som skulle kunna 
förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande 
pandemiläget kan påverka antalet medlemmar negativt 
fast om så är fallet borde detta synas i samband med 
nästa årsredovisning då 2020-års medlemsantal redo-
visas.

😑
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka
Källa: Kommunens egen statistik

Det har inte skett någon mätning för 2020.
Under året har det pågått kontinuerliga möten kring 

vikten av ekologisk utveckling för att förbättra möj-
ligheterna till ett ökat torskbestånd i Byfjorden vilket 
visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och 
ekologisk balans.
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😑
Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner
Källa: Kommunens egen statistik

Tiden för genomförande/översyn av detaljplaner har 
inte mätts under 2020.

☹
Minskad sjukfrånvaro

Källa: Kommunens egen statistik

Sjukfrånvaron för anställda i Uddevalla kommun mäts 
genom korttidssjukfrånvaro som avser frånvaro från 
dag 1 till och med dag 14.  Korttidsjukfrånvaro bland 
medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka 
under perioden som en effekt av Coronapandemin. 
Alla förvaltningar har sett en ökning av korttidssjuk-
frånvaro men ökningen skiljer sig mellan förvaltning-
arna och uppgår vid mättillfället till 9,97 %, en ökning 
med 1,99 % från förgående år.

🙂
Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultat för bemötande är 95 % 
vilket är bättre än förra årets resultat som var  
88 %. En kraftig förbättring noteras för samtliga 
undersökta verksamheter 2020 vilket resulterar i att 
Uddevalla blir bäst i Sverige av 144 svarande kom-
muner. Frågorna ställdes inom områdena bygglov, 
förskola,grundskola,individ o familjeomsorg, miljö o 
hkälsa, gator o vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, 
kultur o fritid samt kommunledningskontoret. 

Kontaktcenter arbetar med förvaltningarna för att 
invånarna/kunderna ska få ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen, det är viktigt att alla verk-
samheter, chefer och medarbetare har ett service- och 
kundansvar. Under 2020 har Kontaktcenter totalt 
hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på  
84 % vilket är en markant ökning jämfört med 2019 
då antalet ärende var 42 458 och lösningsgraden 76 %.
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☹
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka
Källa: Kolada

Servicemätningens resultatet  visar att 99 % av all 
e-post besvarades inom ett dygn vilket var på samma 
nivå som förra året, 99 %. Frågorna ställdes inom 
områdena bygglov, förskola, grundskola, individ 
och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, 
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt 
kommunledningskontoret.

Förvaltningarna försöker att besvara mail direkt, 
även om svaret innebär att man ber att få återkomma 
och när i tid det i så fall kan ske och under semesterle-
dighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgö-
rande kollegor.

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

Servicemätningens resultatet för måttet som gäller 
kontakt med kommunen via telefon är 75 % vilket är 
bättre än förra årets resultat som var 73 %. Frågorna 
ställdes inom områdena bygglov, förskola, grundskola, 
individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och 
vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och 
fritid samt kommunledningskontoret.

En skillnad i resultatet jämfört med förra året kan 
bero på att tidigare växel numera ingår i Kontakt-
center. En anledning till att resultatet inte har ökat 
mer sedan förra året kan bero på att det är svårt att nå 
personer inom kommunens organisation beroende på 
att personalen i många fall inte hänvisar sin telefon vid 
ex frånvaro, semester, möten eller dylikt.
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☹
Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät
Källa: Svenskt Näringsliv

Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. 
Svenskt Näringsliv har både gjort betydande föränd-
ringar i sin undersökning och bytt strategi. Strategin är 
idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna.  
Under tredje tertialet inleddes ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv just med syfte att skapa en bättre 
dialog om förbättring av företagsklimatet.

☹
Öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader
Källa: Kommunens egen statistik

Resultatet är det samma som förra året. Detta mått re-
dovisar både värme och elanvändningen i kommunala 
byggnader. Drygt 60 % av energianvändningen går 
till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. 
Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet 
material och en stor del av materialet som bränns är 
sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt 
naturskyddsföreningens märkning ””bra miljöval”” 
som innebär att den el som används är förnybar. 
Kommunen har idag 1892 m2 solceller. Vid ny- och 
ombyggnation installeras solenergi. 

☹
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta 
med andelen ekologiska livsmedel. 2020 års resultat 
blev 31,7 %, vilket är en minskning med 0,3 % jäm-
fört med 2019.

Det nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet 
av ekologiska livsmedel som kan köpas in men en 
utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel finns 
på grund av besparingskrav och förändrade tilldelade 
ramar.

Alla förvaltningar uppger att de handlar ekologiskt i 
den mån det går utifrån rådande avtal.
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🙂
Företagsklimat, ska bli bättre

Källa: Kolada

Det preliminära resultatet för 2020 är 78 vilket är 
väldigt bra. Korrekt siffra kommer i v. 14.

En process för förbättringsaktiviteter har etablerats 
vilket konkret innebär att i samtliga myndighetsområ-
den genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet 
för att identifiera möjliga förbättringar. En effekt detta 
lett till är en ökad informell kontakt mellan handlägga-
re och företagare vilket avdramatiserat tillsynsärenden 
betydligt. Vidare har kommunikationen om kommu-
nens aktiviteter och NKI intensifierats i syfte att öka 
medvetenheten om kommunens arbete med företags-
klimatet. Under tredje tertialet har även ett samarbete 

🙂
Antalet markanvisningar, ska öka

Källa: Kommunens egen statistik

Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev 
resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. 
Skälet är en mycket begränsad tillgång till befintlig 
verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På 
boendesidan, exploatering av bostadsbyggande, sker 
ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste 
tre-fyra åren.

med Svenskt Näringsliv initierats för att förbättra 
näringslivets attityder till Uddevalla kommun.

🙂
Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon
Källa: Kommunens egen statistik

Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har 
minskat med 1 % under 2020 från 92 % år 2019 till  
91 % 2020. Det klart dominerande bränsleslaget är 
diesel (63 %). För att minska fossilbränsleanvändning-
en i kommunala fordon arbetar kommunen med att 
succesivt byta ut till fordon som drivs på förnyelsebart 
bränsle. 2020 har 18 stycken laddhybrider köps in till 
fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det upp 
till varje förvaltning att välja vilken typ av bil som ska 
köpas in.
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🙂
Soliditeten ska förbättras

Källa: Egen statistik

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.

Soliditeten ökar i kommunen för tredje året i rad, 
främsta orsaken till årets ökning är årets ekonomiska 
helårsresultat. 

 

🙂
Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %
Källa: Egen statistik

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. 
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till näs-
tan 60 % främst på grund av årets höga resultat. Vilket 
är en stor ökning jämfört med föregående år. Snittet 
över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt var 
över 100 %.

🙂
Nettokostnadsandelen inklusive finans-
netto högst 99 % av skatter och bidrag
Källa: Egen statistik

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.

Nettokostnadsandelen för helåret 2020 blev  
98,1 %. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt  
71 mkr, vilket medför att snittet över 4 år blev 98,5 %.
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Resultat och ekonomisk ställning 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på flera 
olika sätt och inte minst kommunens ekonomi. Det 
är svårt att exakt beräkna de ekonomiska effekterna 
av pandemin. Under året har kommen erhållit 
extra välfärdsbidrag och sjuklöneersättningar på 
drygt 150 mkr. Samtidigt har sjuklönekostnaden 
ökat med 20 mkr och personalkostnader i form av 
lägre vikariekostnader och inställda kurser mm har 
minskat med runt 20 mkr. Samtidigt har kostnader 
för skyddsutrustning uppgått till cirka 10 mkr och 
kommunens verksamheter har tappat intäkter för 
parkeringsavgifter, uthyrning och andra taxor med 
minst 15 mkr. Kostnader för skolskjutsar har ökat, 
samtidigt som kostnader för färdtjänst har minskat.

Finansiell analys, sammanfattning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Resultatet är 20 mkr bättre än genomsnittet för 
den senaste femårsperioden. Verksamhetens nettokost-
nader ökar med 3,4 (6,1) %. 

Investeringarna uppgår till 648 (968) mkr där bola-
gens och stiftelsernas andel är 329 (443) mkr eller 51 
(46) %. 

Kommunen redovisar för 2020 ett resultat som 
uppgår till 71 (10) mkr. Jämförelsestörande poster i 
form av realisationsförluster -11 mkr, inlösen av pen-
sionsskuld via pensionsförsäkring -101 mkr och reali-
sationsvinster 2 mkr påverkar resultatet. Årets resultat 
exklusive jämförelsestörande poster är 180 mkr vilket 
är 102 mkr högre än föregående år och 79 mkr högre 
än genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 (99,7) %. 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
%. Verksamheterna ökar i omfattning inom några 
områden, bland andra försörjningsstöd och vuxenut-
bildningen.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 5,2 (4,8) %, dvs 2,0 % högre än nettokost-
nadssökningen på 3,2 %. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensioner intjänade före 1998 uppgår till 14,6 (12,2) 
% och har då förstärkts under året. Största enskilda 
anledningen är engångsinlösen av pensionsförpliktel-
ser med 100 mkr.  

Kommunens investeringar uppgår till 321 (526) 
mkr och är strax över den genomsnittliga nivån på 301 
mkr under femårsperioden. Investeringarnas andel av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag är 
8,8 (15,1) %. Egenfinansieringen av investeringarna 
uppgår till 59,5 (22,8) % och utfallet har bidragit till 
att lån har behövt tas upp under året.  Investeringsut-
fallet på 321 mkr ska jämföras med budgeten på 697 
mkr.  

Låneskulden har ökat med 100 (300) mkr och 
uppgår till 3 550 (3 450) mkr. Största delen är via 
internbankens vidareutlånad till kommunens bolag 

och stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 220 mkr till 403 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg låneskuld. 

Balanskravsresultatet uppgår till 68,7 (9,1) mkr och 
uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav.  

Årets resultat 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 160 (99) 
mkr. Förutom kommunens andel med 71 (10) mkr 
bidrar Uddevallahem med 41 (34) mkr medan kon-
cernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar med 40 (53) 
mkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden 2016 – 
2020 är 140 mkr. Kommunens bidrag till resultatet är i 
genomsnitt 70 (72) % under perioden. 

Kommunens resultat på 71 (10) mkr är 70 mkr 
högre än det budgeterade resultatet på 1 mkr. Trots 
Coronapandemin och engångskostnader för inlösen av 
äldre pensionsförpliktelser klaras budgeten för året. 
Tack vare att nästan alla nämnder redovisar ett klart 
bättre resultat jämfört med budgeten kan ett positivt 
resultat redovisas. Det genomsnittliga resultatet för 
perioden 2016 – 2020 är 70 mkr.  

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av 
olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförelse-
störande poster och kan vara exempelvis realisations-
vinster. Årets resultat exkl. dessa jämförelsestörande 
poster uppgår till 180 (78) mkr. Genomsnittligt för 
perioden 2016 – 2020 uppgår detta resultat till  
101 mkr. 

Nämndernas samlade resultat för den löpande 
verksamheten uppvisar ett överskott med 93 (61) mkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
visar överskott med 50 mkr. Andra större poster som 
påverkat resultatet i övrigt är bl a ökade kostnader för 
försörjningsstöd som har belastat den centrala budge-
ten med -29 mkr. Ett bättre utfall av finansnettot med 5 
mkr är en annan orsak till det totala överskottet. 

Resultatet motsvarar 1,9 (0,3) % av skatteintäkter, 
generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
ganska nära en inom kommunsektorn hittills vederta-
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gen nivå på minst 2,0 %. Resultatet exklusive jämfö-
relsestörande poster uppgår till 4,9 (2,2) % vilket är en 
hög nivå.

Kostnader och intäkter 
Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 1,4 (2,1) % och verksamhetsintäkterna med 1,0 
(1,0) %. Avskrivningarna ökar med 8,7 (3,1) % och 
uppgår till 361 (332) mkr. Den genomsnittliga ök-
ningen av kostnaderna under perioden 2016 – 2020 är 
3,9 % medan intäkterna ökar med 3,7 %.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,4 (5,8) % 
eller med 115 mkr. Kommunkoncernens nettokostna-
der har ökat med i genomsnitt 5,2 % under perioden 
2016 – 2020. 

Kommunens verksamhetskostnader ökar med 2,0 
(1,8) % och verksamhetens intäkter ökar med 2,8 
(-2,6) %. Avskrivningarna ökar med 10 mkr jämfört 
med 2019 vilket är en ökning med 9 ,1 %. Under 
perioden 2016 – 2020 är den genomsnittliga ökningen 
av kostnaderna 4,0 % medan intäkterna ökat med 3,6 
% och avskrivningarna har ökat med 5,3 %.  

Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen redu-
cerades kraftigt under 2019 och även 2020 så ligger 
kostnadsökningen på en relativt låg nivå. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,2 (5,5) 
% eller med 112 (183) mkr. Nettokostnaderna har ökat 
med i genomsnitt 5,3 % under perioden 2016 – 2020. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna med 
2,3 (3,1) % eller 65 mkr. Kostnaden för löner och 
arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade med 2,5 (0,9) % 
till 2028 (1 979) mkr. Årets genomsnittliga nivåökning 
för löneavtalen är 2,5 (2,9) %. Antalet arbetade timmar 
har minskat med 1 (-1) %, vilket förklaras av minskad 
verksamhet.  Inköp av material har ökat med 16,5 % 
eller 26 mkr. Detta beror bland annat på att inköp av 
skyddsutrustning ökade på grund av Coronapandemin. 
Lokal- och fastighetskostnader har ökat med 8,4 % 
eller 21 mkr. Stor del av ökningen kan relateras till en 
ökad lokalyta allt eftersom behovet av lokaler tillgo-
doses. Bland intäkterna så har försäljningsintäkterna 
minskat på grund av att vissa verksamheter inte kunnat 
vara öppna som vanligt. Däremot så ökade de statliga 

bidragen. Kommunen har fått kompensation i form av 
statliga bidrag för bland annat sjuklönekostnader och 
merkostnader till följd av pandemin.  

De jämförelsestörande posterna består av en en-
gångskostnad för inlösen av äldre pensionsförpliktel-
ser på 100 mkr samt förluster vid försäljning/utrang-
ering av anläggningstillgångar på 11 mkr. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i Flerårsplan 
2020 - 2022 är max 99,0 %, vilket innebär att resteran-
de del på 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för 
bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje tiondels 
% - enhet motsvarar 2020 ca 3 mkr. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 

Nettokostnadsandelen är 98,1 (99,7) % att jämföra 
med den budgeterade nivån på 99,7 %. Det genom-
snittliga utfallet för perioden 2016 – 2020 är 97,9 %. 
Jämförelsestörande poster har positivt bidragit till 
utfallet med i genomsnitt 0,9 % under femårsperioden, 
som annars skulle varit 97,0 %. 

Utfallet, inkl. jämförelsestörande poster, har därmed 
varit bättre än det långsiktiga målet bättre än den 
årliga budgeterade nivån.

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

2016 2017 2018 2019 2020

%

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandel exkl jämförelsestörande poster

Nettokostnadsandel

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016 2017 2018 2019 2020

%

Nettokostnader exkl jmf st Skatter och bidrag

Nettokostnader exkl. jämförelsestörande poster
/skatter och bidrag – årlig förändring i %

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN  |  GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING



Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2019. Skattesatsen i kommunen 
är 0,49 kronor högre än den ovägda genomsnittliga 
skattesatsen i riket respektive 0,38 kronor högre än 
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatte-
intäkter och generella bidrag uppgår till 3 664 (3 484) 
mkr, vilket är 50 mkr högre än budget. Jämfört med 
2019 är det en ökning med 5,2 %, framförallt bero-
ende på ökade generella statsbidrag i samband med 
Coronapandemin. Skatteintäkterna minskar annars för 
första gången på flera decennier. De egna skatteintäk-
terna från kommunmedborgarna utgör 73 (77) % av de 
totala skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- 
och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-
utjämning samt kommunal fastighetsavgift.  

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2020 till 93 %, 
vilket är på samma nivå som genomsnittet den senaste 
femårsperioden. Skattekraften för genomsnittet av 
Västra Götalands kommuner är 94 %. Skattekraften 
speglar den genomsnittliga inkomsten per invånare i 
jämförelse med riket. 

Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 648  
(968) mkr där bolagens och stiftelsernas andel är 
329 (443) mkr eller 51 (46) %. De enskilt största 
investeringsutgifterna har Uddevalla Vatten med 109 
mkr, Uddevalla Energi med 79 mkr, Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem med 53 mkr och Uddevalla Omnibus 
har investerat för  67 mkr.

Kommunens investeringsutgifter uppgår för året 
till 321 (526) mkr mot en budgeterad nivå på 697 mkr. 
Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden 
2016 – 2020 har varit 301 mkr.  

Av årets investeringsutgifter har maskiner och in-
ventarier köpts in med 36 (27) mkr. Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar har anskaffats för 281 (499) 
mkr, varav 253 (492) mkr betraktas som pågående 
arbete som ännu ej tagits i bruk.  

Söndagsvägens förskola invigdes i början på året, 
Källdalsskolan och Rampen invigdes under sensom-
maren och Sundstrands förskola invigdes under hös-
ten. Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan 
och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består 
bland annat av översvämningsskydd samt kompo-
nentutbyten i befintliga fastigheter. 
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Egenfinansiering av investeringar
Egenfinansiering av investeringar är ett av de tre 
finansiella målen och som visar hur stor del av inves-
teringarna som finansieras med egna medel, i form av 
avskrivningar och resultat. Målet för 2020 i Flerårs-
planen 2020 – 2022 är minst 30,0 %. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 
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Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 209 mkr för 2020. Resterande del lånefinansie-
ras. Budgeten för 2020 beslutades på nivån 27,4 %.  

Utfallet uppgår till 59,5 % vilket överstiger årets 
budget och den strategiska planen. Att resultatet ligger 
över budgeten beror framförallt på lägre investeringar 
än planerat. Under femårsperioden 2016 – 2020 upp-
går den genomsnittliga egenfinansieringen till 82,5 %.  

Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostna-
der som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas 
som mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att 
avvikelsen 2019 i så fall ska ligga mellan +/- 36 mkr. 
För 2020 är budgetavvikelsen 6 (2) mkr eller 0,2 (0,1) 
%, vilket därmed ligger inom intervallet för mycket 
god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en positiv 
avvikelse.  

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
115 (70) mkr eller 3,3 (2,0) %.  

Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie 
verksamhet är 94 (61) mkr eller 2,7 (1,8) % vilket är 
en mycket positiv utveckling efter att både 2017 och 
2018 var år med budgetunderskott för nämndernas 
verksamhet. Samtliga nämnder utom kultur- och fri-
tidsnämnden redovisar budgetöverskott. 

Soliditet 
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och visar 
hur stor del av de totala tillgångarna som är finansie-
rade med egna medel. Målet i Flerårsplan 2020 – 2022 
är att soliditeten i kommunen ska förbättras. Solidite-
ten med denna utgångspunkt mäts inklusive ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998 som än 
så länge redovisas utanför balansräkningen. 

Kommunkoncernens soliditet inkl. kommunens 
ansvarsförbindelse för pensioner är 21,0 (18,9) % och 
kommunens soliditet med denna beräkningsgrund 
uppgår till 14,6 (12,2) %.

Soliditeten kan därutöver mätas på ytterligare två 
sätt. Den ena av dessa är den tekniskt korrekta beräk-
ningsprincipen. Kommunkoncernens soliditet uppgår 
här till 31,1 (30,6) % och kommunens soliditet till 
28,5 (27,9) %. 

Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-
bankens utlåning till de kommunala företagen elimi-
neras från balansräkningens omslutning. Kommunens 
soliditet med denna beräkningsgrund uppgår till 58,0 
(59,9) %. 
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader 
för varje år. Om kostnaderna är större än intäkterna ett 
enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen.  

Vid avstämning ska som huvudregel realisations-
vinster räknas bort. Kommunallagens möjlighet att 
använda den s k resultatutjämningsreserven ska också 
redovisas i uppställningen. 

Balanskravsutredningen nedan visar att kommunen 
uppfyller balanskravet för 2020.  

Inga negativa resultat från tidigare år kvarstår att 
återställa.  

Balanskravsutredning 2020 2019 2018

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 71,1 9,6 39,5

- Samtliga realisationsvinster -2,4 -0,5 -14,6

+
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+/-
Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 0 0

+/-

Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i 
värdepapper 0 0 0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 68,7 9,1 24,9

-
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

+
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

= Årets balanskravsresultat 68,7 9,1 24,9

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Kompetensförsörjning
Målet med Uddevalla kommuns kompetensförsörjning 
är att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten 
har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. För 
att lyckas krävs det att hela organisationen arbetar 
långsiktigt, kontinuerligt och gemensamt med detta. 
Medarbetarna i kommunen är den viktigaste resursen 
och tillgången i detta arbete. 

För att lyckas med rekryteringsutmaningen som väl-
färden står inför krävs ett fokus på att utveckla verk-
samheten och medarbetarna tillsammans, ta tillvara 
på den digitala transformationen samt en stor portion 
vilja och mod. Genom denna strategi ska Uddevalla 
kommun säkerställa att organisationen har den kom-
petens som krävs för att kvalitativt kunna utföra sitt 
välfärdsuppdrag i enlighet med kommunallagen samt 
stärka det attraktiva arbetsgivarskapet. 

 Uddevalla kommun har identifierat tre kommun-
gemensamma utvecklingspunkter som ska prioriteras 
i det övergripande pågående kompetensförsörjnings-
arbetet. Dessa är; att höja den digitala kompetensen 
inom kommunen, att ta fram ett arbetssätt för ersät-
tare/successionsplanering samt utveckla ambassadör-
skapet.

Medelåldern för de anställda var 2020 47 år, vilket 
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
har sjunkit med 1 år från förgående år. 

77,39 % av alla tillsvidareanställda är kvinnor och 
22,61 % är män. Förhållandet är ungefär likadant i alla 
kommuner och skiljer sig inte mycket över åren.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 30 000 kr. Det är en ökning av medianlö-
nen med 700 kr jämfört med 2019. 

Lönekartläggning 2020 visar att Uddevalla kommun 
har minskad löneskillnaden mellan män och kvinnor 
med 1,3 % från föregående år. Minskningen förväntas 
vara högre då en del av kvinnodominerade yrkesgrup-
pen hade 2019 årslöneläge vid lönekartläggning. 

 
Jämställdhet 
Under 2020 har heterogenitet bland yrkesgrupperna 
ökat med 3,8 %. Detta betyder att mer män har kom-
mit in i de kvinnodominerade yrkesgrupperna vilket är 
en positiv utveckling.

Av kommunens 240 chefer är 175 kvinnor och 61 är 
män. I en jämställd organisation ska fördelningen vara 
1,0 men inom Uddevalla kommun är den 0,94, dvs 
något lägre än önskvärt.
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Personalstruktur
Under 2020 ökade antalet tillsvidareanställda med 15 
årsmedarbetare och uppgår till 4 895 tillsvidarean-
ställda vid årets slut. Personalomsättningen minskade 
med 1,39 % medan sjukfrånvaron ökade till följd av 
pandemin. Därutöver hade kommunen 464 visstidsan-
ställda medarbetare och 135 anställda på BEA-avtal. 
Anledningen till visstidsanställningar är oftast vikariat 
på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighets-
kraven som är nödvändiga för att få en tillsvidarean-
ställning, inte är uppfyllda. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 376 personer som slutade 
sin tillsvidareanställning under 2020 avgick 116 
anställda med ålderspension. Om man bortser från de 
som pensionerades var det 5,35 % av den tillsvidare-
anställda personalen som slutade 2020. Motsvarande 
siffra var 7 % 2019. 

För att möta framtida utmaningar med kompetens-
försörjning har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsstrategi ”Det livslånga lärandet 
1 - 70 år för medborgare, medarbetare och elever”. En 
del i strategin är att arbeta kommunövergripande och 
gemensamt med både kort- och långsiktiga aktivite-
ter för att säkra kommunens kompetensförsörjning.  
Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket 
Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaro i följd av pandemin 
Den totala sjukfrånvaron har succesivt ökat under 
2020 och uppgår till 10,4 %. Ökningen har skett för 
både korttid- och långtidssjukfrånvaro. Korttidsjuk-
frånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har 
fortsatt öka under hela året som en effekt av Coro-
napandemin. Alla förvaltningar har sett en ökning 
av korttidssjukfrånvaro men ökningen skiljer sig åt 
mellan förvaltningarna. Korttidsfrånvaron har varierat 
under året, med en topp i mars/april, ytterligare en 
topp i augusti/september samt en ökning fr o m okto-
ber. Detta speglar pandemins variation i smittspridning 
över året, men även till viss del tidigare års säsongs-
variation.

På förvaltningar där medarbetare i högre grad 
kunnat arbeta hemifrån har korttidsjukfrånvaro ökat 
något mindre än på de förvaltningar där större antalet 
anställda arbetar operativt i verksamheterna och 
istället får sjukanmäla sig även vid lättare symtom. 
Den snabba omställningen i arbetssätt och införandet 
av digitala lösningar har haft positiva effekter för att 
bromsa den snabbt ökande korttidsjukfrånvaron och 
hålla den i en marginell ökning. Förebyggande insatser 
och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar.

Arbetsmiljö
Under 2020 har Uddevalla kommun påbörjat imple-
menteringen av det kommungemensamma årshjulet 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga 
verksamheter har nu tillgång till att rapportera tillbud/
arbetsskador digitalt. Under perioden genomför-
des den första pulsade undersökningen digitalt och 
verksamheterna arbetade med resultatet utifrån den 
framtagna rutinen.  

Under året har även det nya samverkansavtalet 
lanserats med syftet att nå ett ökat medarbetarenga-
gemang och en utökad delaktighet i verksamhetens 
utveckling. Genom ett tillitsbaserat ledarskap ska både 
medarbetare och fackliga samverkansparter involveras 
tidigt i beslutsprocesserna så att de bästa besluten tas. 

Positivt och engagerat under pandemin
I september genomförde Uddevalla kommun en 
medarbetarundersökning med ett positivt resultat som 
visar att medarbetare i Uddevalla kommun upplever 
deras arbetsuppgifter som meningsfulla, att arbets-
givaren har stor tillit till medarbetaren och ger dem 
förutsättningar att ta ansvar i 
deras arbete. Även förtroendet 
för närmaste chef får ett högt 
resultat, 72 av 100 poäng.  

Måluppföljning, möteskul-
tur samt återkoppling är några 
delar som arbetsgivaren kan 
arbeta med för att nå ett högre 
resultat nästa år. 

Hållbart medarbetarengagemang
En del i medarbetarundersökningen är mätningen av 
ett “Hållbart medarbetarengagemang” (HME). Indexet 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Håll-
bart medarbetarengagemang och tre delindex; Motiva-
tion, Ledarskap och Styrning. Uddevalla kommuns 
index ligger på 78 poäng, genomsnittet för Sveriges 
kommuner är 79.
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ANSTÄLLDA 2020 2019 2018 2017 2016

Antal tillsvidareanställda 4 895 4 880 4 796 4 645 4 486

- varav kvinnor (%) 77,3 78 79,1 79,6 79,1

- varav män (%) 22,6 22 20,9 20,4 20,1

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 597 574 774 814 807

Totalt antal anställda 5 492 5 454 5 570 5 459 5 282

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 656 4 739 4 875 4 798 4 625

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 74 72 73,2 70,4 65,9

Heltidsanställda män i % av samtliga män 84,4 83 85,9 81,5 80,1

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 28,5 34,6 36,1 38,7 39,5

Total sjukfrånvaro (dagar) 38,1 30,4 27,6 27,3 28,3

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 10,4 8,3 7,6 7,5 7,8

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 5,3 3,7 3,7 3,6 3,5

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5,1 4,6 3,8 3,9 4,3

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 59 55,1 50,9 52,3 55,2

- varav kvinnor (%) 11,35 9,3 8,3 8,3 8,6

- varav män (%) 6,42 5,2 5,2 4,9 5,1

- varav anställda 29 år och yngre (%) 10,8 7,5 7 7,3 7,4

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 9,9 7,7 6,7 6,6 6,9

- varav anställda 50 år och äldre (%) 10,9 9,2 8,5 8,4 8,7

Skalbankarna med skalbanksmuséet
Foto: Maria Rasmusson
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommunens förväntade utveckling inom de närmaste 
åren beskrivs i kommunens flerårsplan 2021-2023 som 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2020. 

Skatteintäkterna förväntas framöver åter öka efter 
2020 års minskning, en minskning av skatteintäkterna 
jämfört med tidigare år är väldigt ovanligt för Udde-
valla kommun. 

Investeringsvolymen kommande år är hög, högre 
än det finansiella målet kring självfinansieringsgrad. 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan 
nämnas nya brandstationer i Uddevalla och Ljungski-
le, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och 
förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, upprust-
ning av centrum samt åtgärder för översvämnings-
skydd. 

Träbåtar Gustafsberg
Foto: Maria Rasmusson
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Foto: Anna Kallaste Larsson, Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola



RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 2 132 2 107 925 900

Verksamhetens kostnader 3 -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Avskrivningar 11,12 -361 -332 -120 -110

Jämförelsestörande poster 4 -113 -69 -109 -68

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 453 -3 338 -3 602 -3 490

Skatteintäkter 5 2 673 2 675 2 673 2 675

Generella statsbidrag och utjämning 6 991 809 991 809

VERKSAMHETENS RESULTAT 211 146 62 -6

Finansiella intäkter 7 5 8 63 69

Finansiella kostnader 8 -56 -55 -54 -53

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 160 99 71 10

Extraordinära poster - -

ÅRETS  RESULTAT 160 99 71 10
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 8 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar 12

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 949 6 434 2 369 1 828

Maskiner och inventarier 564 392 151 131

Pågående  arbete 360 656 130 497

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13 41 32 78 71

Långfristiga fordringar 14 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 11 13 - -

Summa anläggningstillgångar 7 940 7 542 5 883 5 766

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 15 99 94 27 49

Kortfristiga fordringar 16 430 473 239 212

Kassa och bank 17 64 37 35 26

Summa omsättningstillgångar 593 604 301 287

SUMMA TILLGÅNGAR 8 542 8 155 6 193 6 062

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 18

Balanserat eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat 160 99 71 10

Summa eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 45 54 39 45

Uppskjuten skatteskuld 179 165 - -

Övriga avsättningar  20 57 59 48 52

Summa avsättningar 281 278 87 97

Skulder

Långfristiga skulder 21 4 531 4 296 3 606 3 504

Kortfristiga skulder 22 1 074 1 085 735 767

Summa skulder 5 605 5 381 4 341 4 271

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 542 8 155 6 193 6 062

Ställda säkerheter 23 0 0 - -

Ansvarsförbindelser 24 866 965 1 207 1 328
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 160 99 71 10

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 252 395 118 150

Övriga likviditetspåverkande poster 10 -5 -5 -5 -5

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 407 489 184 155

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av finansiell leasing 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager -5 3 23 15

Förändring av kortfristiga fordringar 43 -28 -26 12

Förändring av kortfristiga skulder -11 82 -32 53

Kassaflöde från den löpande verksamheten 434 546 149 235

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar 0 -4 0 0

Inköp av materiella tillgångar -647 -963 -319 -526

Avyttrade materiella tillgångar 6 2 2 1

Inköp av finansiella tillgångar -1 0 -1 0

Avyttrade finansiella tillgångar - 1 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -642 -964 -318 -525

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Återbetald långfristig utlåning 2 0 82 0

Långfristig utlåning 0 1 0 -86

Upplåning

Långfristig upplåning 700 1 200 700 1 200

Amortering -600 -900 -600 -900

Förändrad skuld finansiell leasing 91 -23 0 0

Förändrad skuld anslutningsavgifter 45 49 - -

Förändring av övriga långfristiga skulder -2 11 -3 2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 236 338 179 216

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -1 -1 -1

ÅRETS KASSAFLÖDE 27 -81 9 -75

Likvida medel vid årets början 37 118 26 101

Likvida medel vid årets slut 64 37 35 26

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. Komponentavskrivning tillämpas fr. o m 
2017. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 250 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår till 
väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp är 
10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Uppkomna 
realisationsvinster/-förluster vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestö-
rande poster.

Poster med naturligt samband till tidigare redovi-
sade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet 
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om an-
skaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 250 
kr). För egenutvecklade tillgångar såsom exempelvis 
IT-system är det endast licensavgift som betraktas som 
anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr). 

Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr o m räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. De kommunägda 
bolagen och stiftelserna följer Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning K3 med undantag 
av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen har under året gjort en ytterligare anpass-
ning av redovisningen till ny LKBR genom att redo-
visa pensionsförpliktelsen för de förtroendevalda som 
en finansiell anläggningstillgång då lösningen av den 
s.k. direktpensionen är i form av en kapitalförsäkring 
och ingen pensionsförsäkring. 

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprinci-
per skett under räkenskapsåret.

Tillämpade Redovisningsprinciper
Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsredovis-
ning har inte tillämpats fullt ut. Budgetbeloppen för 
investeringsredovisningen har inte helt räknats om uti-
från förändrade redovisningsprinciper i samband med 
ny LKBR. Påverkar indirekt även budgetbeloppen för 
driftredovisningen. Beloppen har inte ansetts vara vä-
sentliga att ta fram i förhållande till den administrativa 
resursåtgången. 

Kommunens lokalhyresavtal har inte klassificerats 
utifrån R5 Leasing. Sannolikt finns det ett mindre an-
tal som borde redovisats som finansiella leasingavtal 
och inte operationella. Det är oklart vilket värde dessa 
uppgår till men bedömningen är att de inte uppgår till 
ett väsentligt värde.

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
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Gränsvärde för aktivering av tillgång vid kompo-
nentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och gräns-
värde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser, bostadsrätter 
samt en kapitalförsäkring för förtroendevaldas pen-
sionsförpliktelse. Andelen i Kommuninvest ekono-
misk förening består av ursprungligt insatskapital, 
särskild insats inklusive insatsemission.

Leasing
Vanligaste formen av leasing av maskiner och inven-
tarier avser fordon, huvuddelen av dessa avtal har en 
löptid som inte överstiger 3 år. Ett antal fordonsavtal, 
som har en avtalstid som överstiger 3 år redovisas som 
finansiell leasing (36 fordon 2020).  Resultatpåverkan 
har schablonberäknats då beloppets påverkan på re-
sultaträkning bedöms som icke väsentlig. I övrigt har 
kommunen inga nu klassificerade avtal som samman-
taget utgör väsentligt värde för maskiner och inven-
tarier eller för hyra av fastighet som i allt väsentligt 
uppfyller kriterierna för finansiell leasing.  

Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i förvalt-
ningsberättelsen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.  

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
dvs. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 
R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schema på sid 10.

Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat 
Lysekils Busstrafik AB. I övrigt har inga förändringar i 
koncernen skett under året.
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Belopp i mkr (om inte annat anges)

Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Försäljningsintäkter 690 761 12 21

Taxor och avgifter 224 222 149 152

Hyror och arrenden 452 446 103 106

Bidrag från staten 375 343 373 343

EU bidrag 1 1 1 1

Övriga bidrag 61 58 44 35

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 238 214 193 198

Försäljning av exploateringsfastigheter 39 35 39 35

Övriga verksamhetsintäkter 52 27 11 9

Summa verksamhetens intäkter 2 132 2 107 925 900

Not 3 Verksamhetens kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Personalkostnader -3 269 -3 203 -2 896 -2 831

Lokal- och fastighetskostnader -280 -271 -272 -251

Bidrag och transfereringar -150 -150 -150 -150

Köp av verksamhet -506 -542 -545 -557

Inköp av material m.m. -383 -387 -187 -161

Bolagsskatt -15 -26 - -

Övriga verksamhetskostnader -508 -465 -248 -262

Summa verksamhetens kostnader -5 111 -5 044 -4 298 -4 212

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 18 17 11 10

Senare än ett år men inom fem år 14 24 3 7

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 32 41 14 17

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 12 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansiella dokument
Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
swappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 8 och not 21.

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom kom-
munkoncernen: 
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). De 
finns tillgängliga hos Uddevalla Energi tel: 0522-
58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB tel: 0522-63 88 00 
info@vastvatten.se
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Not 3 Verksamhetens kostnader fortsättning
Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 37 61 65 91

Senare än ett år men inom fem år 100 93 179 177

Senare än fem år 13 22 312 334

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 150 176 556 602

Not 4 Jämförelsestörande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 2 2 1

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust vid försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar -15 -44 -11 -42

Inlösen av pensionsskuld -100 - -100 -

Rättelse av fel retroaktiva premier KPA - -41 - -41

Rättelse av fel schablonbidrag flyktingar - 14 - 14

Summa jämförelsestörande poster -113 -69 -109 -68

Not 5 Skatteintäkter Kommun 2020 Kommun 2019

Preliminär kommunalskatt 2 727 2 698

Preliminär slutavräkning innevarande år -40 -24

Slutavräkningsdifferens föregående år -14 1

Summa skatteintäkter 2 673 2 675

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2020 Kommun 2019

Inkomstutjämningsbidrag 555 530

Kommunal fastighetsavgift 115 110

Bidrag för LSS-utjämning 88 87

Kostnadsutjämningsbidrag 55 17

Regleringsbidrag 58 39

Övriga bidrag 120 26

Summa generella statsbidrag och utjämning 991 809

Varav stöd för att stärka välfärden (Coronapengar) 106 -

Varav tillfälligt stöd under 2015-2020 med anledning av ökat flyktingmottagande 14 26
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Not 7 Finansiella intäkter Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utdelningar på aktier och andelar 2 6 2 6

Ränteintäkter 3 2 61 63

Summa finansiella intäkter 5 8 63 69

Not 8 Finansiella kostnader Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Räntekostnader -53 -52 -53 -52

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -56 -55 -54 -53

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat 1,44 1,57 1,47 1,57

exklusive derivat 0,56 0,57 0,57 0,57

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

inklusive derivat (år) 2,85 3,20 2,92 3,20

exklusive derivat (år) 2,11 1,00 2,16 2,00

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Av- och nedskrivningar 361 332 120 110

Reavinster -2 -1 -2 -1

Reaförluster och utrangeringar 15 44 11 43

Gjorda avsättningar 21 36 5 10

Återförda avsättningar -11 -5 -11 -1

Orealiserade kursförändringar (kapitalförsäkring) -3 0 -3 0

Justering för kostnader finansiell leasing -2 -1 -2 -1

Justering för förvärv av bolag -127 0 - -

Rättelse upplösning skuld schablonbidrag flyktingar 0 -14 0 -14

Upplösning av investeringsbidrag, förändrad 
redovisningsprincip 0 4 0 4

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 252 395 118 150

Not 10 Övriga likviditetspåverkande poster Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utbetalning av avsättningar -4 -5 -4 -5

Utbetalningar från kapitalförsäkring -1 0 -1 0

Summa övriga likviditetspåverkande poster -5 -5 -5 -5
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 21 17 15 14

Inköp 4 4 0 0

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 0 0 0 1

Utgående anskaffningsvärde 22 21 12 15

Ingående av- och nedskrivningar 15 13 14 12

Försäljningar/utrangeringar -3 0 -3 0

Överföringar 2 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 0 2 0 2

Utgående av- och nedskrivningar 14 15 11 14

Utgående restvärde 8 6 1 1

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 10 538 9 754 3 440 3 245

Inköp 98 56 27 7

Försäljningar/utrangeringar -11 -27 -2 -2

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 700 755 605 190

Utgående anskaffningsvärde 11 325 10 538 4 070 3 440

Ingående av- och nedskrivningar 4 104 3 863 1 612 1 530

Försäljningar/utrangeringar -9 -22 -2 0

Förvärvade ackumulerade avskrivningar 2 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 279 263 91 82

Utgående av- och nedskrivningar 4 376 4 104 1 701 1 612

Utgående restvärde 6 949 6 434 2 369 1 828

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 37 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Maskiner och inventarier Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 958 833 388 362

Inköp 243 129 36 27

Försäljningar/utrangeringar -113 -13 -89 0

Överföringar 12 13 7 3

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående anskaffningsvärde 1 100 958 342 388

Ingående av- och nedskrivningar 570 521 261 239

Försäljningar/utrangeringar -105 -15 -89 -1

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 79 68 27 27

Justering förändrade redovisningsprinciper LKBR 0 -4 0 -4

Utgående av- och nedskrivningar 544 570 199 261

Utgående restvärde 556 388 143 127

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 13 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Fiansiell leasing Kommun 2020 Kommun 2019

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 8 4

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 8 4

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 2 1

Senare än ett år men inom fem år 6 3

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 8 4

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 16 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt bohuslän samt fordon hos Uddevalla Omnibus. 

Pågående arbete Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående anskaffningsvärde 656 688 497 239

Inköp 430 601 253 492

Försäljning/utrangeringar -10 -41 -10 -40

Överföringar -716 -592 -610 -194

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 360 656 130 497

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2020 Kommun 2019

Markreserv 77 70

Verksamhetsfastigheter 1 666 1 210

Fastigheter för affärsverksamhet 27 29

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 508 431

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 91 88

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 369 1 828
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Not 13 Värdepapper, andelar och 
bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (24,67 %) 556446-9343 375 3,519 -

Summa aktier 7,433 33,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 27,931 27,931

Tolkförmedling i Väst - 0,000 0,000

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 27,951 27,951

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) 0,167 -

Bostadsrätter 5,589 5,589

Grundfondskapital - 10,831

Summa övrigt 5,836 16,420

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 41,220 78,285

Not 14 Långfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 149 3 232

Utlämnade lån, övriga 0 6 0 6

Övriga fordringar 7 3 5 0

Summa långfristiga fordringar 7 9 3 154 3 238

Övriga finansiella anläggningstillgångar 10,3 (12,1) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3 % och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 
2027. 
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Not 15 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pågående exploateringar 23 42 23 42

Lager tomtmark 4 7 4 7

Material och produktionsförråd 72 45 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 99 94 27 49

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2020 Årets utg./ink. UB 2020

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 16 -14 2

Sundskogen Etapp 1               3 -3 0

Sunningebergen 7 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 6

Rotviksbro                  1 0 1

Fasseröd 1 0 1

Söderskolan 2 -2 0

Övriga mindre exploateringar 2 -1 1

Delsumma 38 -20 18

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 2 1 3

Björbäck 8 1 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0

Delsumma 4 1 5

Summa pågående exploateringsprojekt 42 -19 23

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2020
Årets försäljn./

nedskrivning UB 2020

Tomtmark industrier 7 -3 4

Summa tomtlager 7 -3 4

Not 16 Kortfristiga fordringar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kundfordringar 151 203 21 19

Interimsfordringar* 119 127 79 72

Fordran på staten 130 119 130 118

Övriga kortfristiga fordringar 30 24 9 3

Summa kortfristiga fordringar 430 473 239 212

*Varav fordran på Migrationsverket - -
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Not 17 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 (300) mkr, varav 
utnyttjat 0 (0) mkr.

Not 18 Förändring eget kapital Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 496 2 447 1 694 1 735

Justeringar ändrade redovisningsprinciper enligt LKBR

Återföring finansiella anläggningstillgångar Kommuninvest - -27 - -27

Återföring immateriella och materiella 
anläggningstillgångar - -28 - -28

Återföring omsättningstillgång exploatering - -1 - -1

Återföring investeringsbidrag - 5 - 5

Avrundning - 1 - 0

Justerat ingående eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 160 99 71 10

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 656 2 496 1 765 1 694

Not 19 Avsättningar för pensioner Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 44 53 39 45

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 - -

Summa avsättning för pensioner 45 54 39 45

* Avser beräknade förmåner från flera över tiden gällande pensionsavtal. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och 
belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under förvaltningsberättelsen , sid 14.

Specifikation Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 45 47

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats - 0

- Ränte- och basbeloppsuppräkning - 1

- Sänkning av diskonteringsränta - 0

- Nya efterlevandepensioner - 0

- Övrigt -1 3

Pensionsutbetalningar -5 -6

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 39 45

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 20 Övriga avsättningar Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående avsättning tippområde 5 7 - -

Årets avsättning 3 - - -

Årets uttag 0 -2 - -

Utgående avsättning tippområde 8 5 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 0 8 0

Årets avsättning - 9 - 9

Årets uttag 0 -1 0 -1

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 8 8 8

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 15 15 15

Årets avsättning - - -

Årets uttag -1 0 -1 0

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 14 15 14 15

Ingående avsättning hamnåtgärder 28 32 28 32

Årets avsättning - -

Årets uttag -3 -4 -3 -4

Utgående avsättning hamnåtgärder 25 28 25 28

Övriga avsättningar 2 3 1 1

Summa övriga avsättningar 57 59 48 52

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten enligt ny utredning gjord under året. 

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade utgifter för åtagande, via exploateringsavtal, att anlägga en ny gång och 
cykelbana.

Avsättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande för att kunna fullfölja arrendeavtal med fyra utomstående företag 
verksamma inom kommunens hamnområde. 

Övriga avsättningar avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna är 24 
månader med möjlighet till förlängning.  Övrig avsättning koncernen 2020 och 2019 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar 
ett befarat skadestånd i samband med översvämningar 2016.

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  53

EKONOMISK REDOVISNING  |  NOTER



Not 21 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående låneskuld 3 534 3 234 3 450 3 150

Nyupplåning under året 700 1 200 700 1 200

Årets amorteringar -600 -900 -600 -900

Delsumma 3 634 3 534 3 550 3 450

Varav kort del av lång skuld 0 - -

Långfristig skuld finansiell leasing 355 264 8 4

Förutbetalda anslutningsavgifter * 391 359 - -

Investeringsfond VA 107 94 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 43 42 43 42

Övriga långfristiga skulder 1 3 5 8

Summa långfristiga skulder 4 531 4 296 3 606 3 504

* Upplösningstiden för anslutningsavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år.

Kreditgivare Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Kommuninvest 3 634 3 534 3 550 3 450

Summa kreditgivare 3 634 3 534 3 550 3 450

Derivat, nominella värden Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

SEB 400 620 400 620

Nordea 730 730 730 730

Handelsbanken - - - -

Summa derivat, nominella värden 1 130 1 350 1 130 1 350

Derivat undervärde (mkr) -65 -87 -65 -87

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 304 654 220 570

1 år - 3 år 1 530 830 1 530 830

3 år - 5 år 1 500 1 650 1 500 1 650

5 år och mer 300 400 300 400

Summa räntebindningstider 3 634 3 534 3 550 3 450

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

0 - 12 mån 734 684 650 600

1 år - 5 år 2 600 2 650 2 600 2 650

5 år och mer 300 200 300 200

Summa kapitalbindningstid 3 634 3 534 3 550 3 450
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Not 22 Kortfristiga skulder Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Leverantörsskulder 211 303 106 203

Upplupna löner och semesterlöner 189 177 155 143

Arbetsgivaravgifter och skatt 180 174 165 146

Upplupna pensionskostnader 109 120 107 118

Interimsskulder 188 168 110 119

Skulder till kreditinstitut 44 29 4 6

Skuld koncernkonto 2 0 2 2

Förutbetalda skatteintäkter 78 26 78 26

Övriga kortfristiga skulder 73 88 8 4

Summa kortfristiga skulder 1 074 1 085 735 767

Not 23 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,3 (0,1) mkr för upptagna lån.

Not 24 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 957 996 957 996

Nya förpliktelser under året: 

aktualisering - 0 - 0

ränteuppräkning - 6 - 6

basbeloppsuppräkning - 22 - 22

övrig post 61 -10 61 -10

Pensionsutbetalningar -58 -57 -58 -57

Förpliktelse minskad genom försäkring* -101 0 -101 0

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

859 957 859 957

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts via försäkringslösning. Årets belopp uppgår till 101 mkr inkl. 
ssk löneskatt. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under 
förvaltningsberättelsen , sid 14. 

Pensionsutfästelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), 
kommunala bolag med flera* 1 1 1 1

Summa pensionsutfästelser 1 1 1 1

* Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2020 och 2019. Beräkningen görs av KPA.

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  55

EKONOMISK REDOVISNING  |  NOTER



Not 24 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 257 280

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - - -

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 1 1 1 1

Föreningar m.m. 5 5 5 5

Summa borgensförbindelser 6 6 347 370

Övriga ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Övrigt 0 1 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 0 1 0 0

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2020 Koncern 2019 Kommun 2020 Kommun 2019

Summa 866 965 1 207 1 328

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mkr 
och totala tillgångar till 525 483 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 000 mkr 
(0,8 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
4 171 mkr (0,8 %).

Belopp i tkr

Not 25 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision Kommun 2020 Kommun 2019

Sakkunnigt biträde 125 120

Förtroendevalda revisorer 130 150

Summa upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 255 270
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Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkter/Kostnader

Kommunen 20 034 156 883

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 7 350 7 850 922 478

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 7 850 95 430 12 252

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 12 6 770

• Uddevalla Turism AB 5 900 1 263

• Uddevalla Omnibus AB 1 450 1 501 1 382

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 84 808 60 290

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 42 976 54 856

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 30 2 134

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 8 455 4 138

Gustafsbergsstiftelsen 548 428

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 50 982 4 824

Summa 0 0 15 200 15 200 305 698 305 698

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkter/Kostnader Intäkter/Kostnader

Kommunen 3 147 249 59 882 111 1 029

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 24 676 386 25

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 510 637 10 453 1 004

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 69 054 1 224

• Uddevalla Turism AB 2 235 39

• Uddevalla Omnibus AB 94 106 101 1 564

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 615 944 10 9 281

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 522 845 30 552

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 55 735 1 183

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 248 963 5 104

Gustafsbergsstiftelsen 3 054 96

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)

Summa 3 147 249 3 147 249 59 993 59 993 1 029 1 029

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  57

EKONOMISK REDOVISNING  |  NOTER



DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr 2020 2019

Resultat Budget Avvikelse Resultat

Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige, revision 0,0 -9,2 -9,2 -11,1 1,9 0,2 -10,4 -10,2

Kommunstyrelse 138,3 -448,9 -310,6 -334,3 23,7 151,5 -388,0 -236,5

Barn och utbildningsnämnd 450,8 -1 964,1 -1 513,3 -1 537,4 24,1 425,1 -1 899,1 -1 474,0

Socialnämnd 289,6 -1 663,7 -1 374,1 -1 413,5 39,4 258,8 -1 664,4 -1 405,6

Samhällsbyggnadsnämnd 725,7 -837,2 -111,5 -117,0 5,5 705,3 -823,7 -118,4

Kultur och fritidsnämnd 18,8 -165,8 -147,0 -145,9 -1,1 24,4 -164,4 -140,0

Valnämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,2 -2,5 -1,3

Summa nämnder/styrelser 1 623,2 -5 089,0 -3 465,8 -3 559,3 93,5 1 566,5 -4 952,5 -3 386,0

Justeras för poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -698,0 791,2 93,2 139,3 -46,1 -666,2 740,7 74,5

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens kostnader 
enligt resultaträkning 925,2 -4 297,8 -3 372,6 -3 420,0 47,4 900,3 -4 211,8 -3 311,5

Driftredovisningen visar verksamheternas resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till driftbudget. I 
nämnders/styrelsers redovisning ingår kommuninterna 
poster (se nedan). För kommentarer om avvikelser 
och om årets verksamheter hänvisas till nämndernas 
verksamhetsberättelser.

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag i form 
av s k kommunbidrag för att bedriva de verksamheter 
som nämnderna ansvarar för. Det innebär att kom-
munbidraget ska täcka de kostnader som återstår 
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte 
täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Kommun-
fullmäktiges anslagsbindning sker på nämndsnivå för 
driftverksamheten. Kommunfullmäktige kan ange 
särskilda ändamål som vissa delar av kommunbidraget 
ska användas till. Nämnden fördelar kommunbidraget 
på sina verksamheter med iakttagande av kommun-
fullmäktiges beslut i flerårsplanen. Nämnden äger rätt 
att under löpande år göra omdispositioner mellan sina 
verksamheter under förutsättning att kommunfull-
mäktiges mål inte äventyras. Större förändringar eller 
avvikelser från vad kommunfullmäktige beslutat ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige kan utifrån den ekonomiska utvecklingen under 
året besluta om tillfälliga större, generella restriktioner 
för samtliga nämnder i syfte att hålla den antagna 
budgeten. Tilläggsanslag under löpande år medges 
normalt endast för tillkommande lönekostnader pga. 
den årliga löneöversynen. Eventuellt behov av utökade 
ekonomiska resurser behandlas i det årliga arbetet 

med flerårsplanen. Nya behov som uppstår under året 
hanteras inom nämnden och inom det kommunbidrag 
som tilldelats. Kommunfullmäktige har inget anslag 
för oförutsedda behov.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla 
respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna 
och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 
innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna 
poster, har driftredovisningen påförts även kom-
muninterna poster, såsom köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen 
eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som kalkyl-
mässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader (po-pålägg), i form av 
arbetsgivaravgifter,  avtalsenliga försäkringar, 
avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras 
schablonmässigt till att uppgå till 39,20 % av 
lönekostnaden

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och 
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt rak nominell metod, vilket 
innebär att kostnaden består av linjär avskriv-
ning på anläggningstillgångarnas avskrivnings-
bara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan har 
satts till  1,5 %. För information om avskriv-
ningstider se not 1 Redovisningsprinciper. 
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige och revision

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Valnämnden

Summa nämnder/styrelser

INVESTERINGSREDOVISNING
Utgifter

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Summa nämnder 

TOTALA INVESTERINGAR

RESULTATRÄKNING
Kommunen

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

VERKSAMHETENS RESULTAT

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH  SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande varksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Bidrag från infrastruktur

ÅRETS KASSAFLÖDE

FLÖDESSCHEMA FÖR DRIFT OCH INVESTERINGAR

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kom-
munens olika verksamheter genom interndebitering 
är: 
• Hyreskostnader: Internhyran sätts till Samhälls-

byggnadsförvaltningens självkostnad grupperad 
på olika verksamhetsfastigheter med faställt 
enhetligt  kvm-pris per grupp med vissa undan-
tag. Outhyrda lokaler ingår ej utan kostnadsförs 
separat.

• Transport/bil: Debitering sker av samhällsbygg-
nadsförvaltningens självkostnad, beräknad på 
milkostnad för olika fordon.

• Kost: Debitering sker av kommunens produk-
tionskök till självkostnad, beräknad på por-
tionspris.

• IT-relaterade kostnader: Kostnader för egen 
drift av system samt tillgång till grundläggande 
programvaror fördelas utifrån gjorda beräk-
ningar. 

• Kostnader för egen anläggningspersonals  
(Byggservice) timkostnader beräknas på 
grundlön och fördelas på 1.600 timmar/år med 
administrationspåslag om 8 %. Debitering görs 
också i vissa fall för interna maskinkostnader, 
beräknade till maskinernas timkostnader.

DRIFTREDOVISNING, FLÖDESSCHEMA

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  59

EKONOMISK REDOVISNING  |  DRIFTREDOVISNING, FLÖDESSCHEMA



Avikelser mot budget
Investeringsbudgetens avvikelse beror dels på att tidplanen 
för följande större projekt har senarelagts; Framtidens bad 
(87,4 mkr) och till- och ombyggnad av Ramnerödsskolan 
(51,8 mkr). Nerläggning av projektet för Tillfälligt bad under 
byggnation av Framtidens bad (i samband med att ny sim-
hall planeras vid rimnersvallen med start 2021) ger även den 
en avvikelse mot budget (30 mkr). 

Nybyggnation av Blekets förskola har stoppats då förut-
sättningar för genomförande saknas och ger därmed en 
avvikelse mot budget (16 mkr). Övriga större avvikelser för 
byggnation av förskolor består bland annat av ombygg-
nation av Skansens förskola (13,8 mkr) som senarelagts på 
grund av överklagande samt Bokenäs förskola som senare-
lagts pga myndighetsbeslut (15 mkr).

Utöver dessa har tidplanen för ett antal mindre projekt 
också senarelagts. 

Totalt 88,2 mkr av avvikelsen beror på att projekt inte blivit 
beställda av verksamhetsansvarig nämnd. Avvikelser pga 
senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplanen 2021–2030 
(inklusive ovan nämnda senareläggningar) uppgår till totalt 
198,5 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgifter 2020 Budget 2020 Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 17,2 25,4 12,6

Barn och utbildningsnämnden 106,0 282,0 176,0

Socialnämnden 6,5 44,0 37,5

Samhällsbyggnadsnämnden 163,5 189,5 26,0

Kultur och fritidsnämnden 26,1 155,6 129,5

Summa nämnder 319,3 696,5 381,6

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 - -
TOTALA INVESTERINGAR 320,5 696,5 381,6

Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet 
Ett antal investeringsobjekt har tagits i bruk under 2020. Sön-
dagsvägens förskola invigdes i början på året, Källdalsskolan 
och Rampen invigdes under sensommaren och Sundstrands 
förskola invigdes under hösten. Vidare pågick ombyggna-
tion av Ramnerödsskolan och renovering av Kungsgatan, 
där etapp 2 färdigställts under året. 

Övriga färdigställda investeringar under året innefattar 
bland annat Bjursjövägen, anslutande vägar till Källdals-
skolan, gång och cykelväg på Söndagsvägen samt del av 
projektet Kaj och översvämningsskydd Ångbåtskajen längs 
Museiparken.

Övriga utgifter består bland annat av komponentutbyten 
i befintliga fastigheter.
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgifter 2020 Budget 2020

Ackumulerade 
utgifter

Budgeterad 
total investering

Större ny- och ombyggnader

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 48,2 100,0 154,7 303,0

Källdalsskolan, nybyggnation 32,1 37,0 290,1 300,0

Centrumutveckling Kungsgatan 16,3 20,0 44,5 55,4

Brandstation Ljungskile 11,3 10,0 14,7 23,0

Delsumma 107,9 167,0 503,9 681,4

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Sundstrand, nybyggnation 6,9 11,0

Förskola Killingen, nybyggnation 1,7 10,0

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,3 48,5

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 10,1 48,5

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 3,8 14,9

Moduler och övriga lokallösningar 1,6 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Sundbergstorget 4,3 3,0

Gatuombyggnader Källdalsskolan 9,5 0,0

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser 8,8 0,0

Bjursjövägen 8,1 2,5

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 5,0 0,0

Lekplatser, förnyelse 3,3 0,0

Översvämningsskydd, åtgärder 10,3 50,0

Planerat underhåll, gator och vägar 19,7 25,0

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 0,2 36,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Uddevalla 3,0 10,0

Bibliotek Rampen Källdal 2,6 0,0

Framtidens bad 12,6 100,0

Tillfälligt bad under byggn. av Framtiden bad 0,0 30,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 6,9 4,2

Störtloppsgatan Gruppbostad LSS, nybyggnation 2,6 10,0

Vildvinet Gruppbostad inom LSS, nybyggnation 2,1 10,0

Planerat underhåll, fastigheter 52,1 40,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,8 31,9

Övriga investeringar

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 16,1 10,0

IT-investeringar, digitalisering 2,7 3,2

Konstnärlig gestaltning 2,5 3,0

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid 1,6 3,4

Övriga investeringar maskiner/inventarier 10,1 4,4

Delsumma 319,3 696,5

Finansiella tillgångar, förvärv av bostadsrätt 1,2 -

Summa investeringsutgifter totalt 320,5 696,5

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  61

EKONOMISK REDOVISNING  |  INVESTERINGSREDOVISNING



62  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Foto: Linn Devenyi, Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.



93
Inkomna  
medborgar-
förslag

42
Inkomna  
synpunkter,  
klagomål

1
Inkomna  
synpunkter, 
beröm

Genomförda 
medborgar-
dialoger

3

Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmot-
tagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige 
har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Samman-
trädena under april-juni genomfördes med halverat 
antal ledamöter. Flera av höstens sammanträden har 
varit förlagda till Bohusgården vilket inneburit högre 
kostnader. Sammanträdet i december var helt digitalt. 
Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har 
delats ut under året. I början på året genomfördes en 
föreläsning som uppmärksammade att det är 100 år 
sedan kvinnlig rösträtt infördes. Det har varit 4 sam-
manträden för ungdomsfullmäktige.

Kommunens revisorer
Revisionens verksamhet har påverkats av Coronapan-
demin genom att flera planerade utbildningsinsatser 
fått ställas in eller ersättas av webbinarium, samt att 
vissa av revisorerna har deltagit i kollegiets möten 
digitalt. Under året har det genomförts en fördjupad 
granskning av samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringar, samt en fördjupad granskning kring direktupp-
handling och ramavtalstrohet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Överförmyndare
I kommunen har drygt 700 personer god man, förval-
tare eller förmyndare. Granskningen av årsräkningarna 
för 2019 har kunnat ske som planerat, vilket innebär 
att samtliga årsräkningar har handlagts och beslut 
om arvoden har fattats. Beroende på huvudmannens 
ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas 
av huvudmannen själv, av kommunen eller i form 
av ett delat ansvar. För den granskning som skedde 
2020 avseende årsräkningar för 2019 har det visat sig 
att kommunens kostnader för arvoden blev lägre än 
budgeterat. 

Vänortskommittén
Under året har vänortskommittén samlats 4 gånger 
och vänortstyrelsen 4 gånger. På grund av pandemin 
har inga utbyten skett under året. Vänortskonferensen, 
kulturutbytet och det nordisk ungdomsutbytet har flyt-
tats fram till sommaren 2021. Ungdomsutbytet med 
Japan har också flyttats till 2021. Troligen kommer det 
bara att ske ett digitalt utbyte med Japan under 2021.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunfullmäktige 0,0 -2,0 2,5 0,4 0,1

Kommunens revisorer 0,0 -1,6 2,1 0,5 0,2

Överförmyndaren 0,0 -5,5 6,1 0,7 0,2

Vänortskommitén 0,0 -0,1 0,4 0,4 0,1

Summa 0,0 -9,2 11,1 2,0 0,6
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KOMMUNSTYRELSEN
Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom delområ-
dena Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområ-
det.
Kommunstyrelsen politisk styrning
Resultatet på 4,1 mkr beror främst på att avsatta 
2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning ej har 
förbrukats. Kostnaden för arvoden blev lägre än avsatt 
budget då två utskott avskaffades i augusti, dessutom 
minskade antalet ledamöter i några utskott. Kostnaden 
för kollektivtrafiken blev lägre än avsatt budget.

Kommunledningskontoret
Resultatet uppgår till 17,2 mkr. Intäkterna visar en 
budgetavvikelse på 14,9 mkr. Den främsta orsaken 
är högre intäkter för subventionerade anställningar 
inom arbetsmarknadsavdelningen. Även projektmedel 
för avslutade projekt bidrar till intäkternas positiva 
avvikelse. Med anledning av pandemin har verksam-
heterna erhållit statlig ersättning på drygt 2,0 mkr som 
kompensation för sjuklönekostnader. 

På kostnadssidan visas en budgetavvikelse på 2,4 
mkr. Bortser man från de subventionerade anställ-
ningarnas negativa avvikelse för personalkostnader, är 
budgetavvikelsen 9,7 mkr för kostnaderna inom övrig 

verksamhet. Genomgående har det varit lägre utfall 
för kurs/konferens, resor m.m. till följd av Coronapan-
demin, medan det är högre utfall än budget avseende 
förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. Under 
året har det gjorts en större mängd inköp av data- och 
kommunikationsutrustning i utbyte av äldre utrust-
ning, samt med anledning av distansarbete. Inom 
arbetsmarknadsavdelningen har det uppstått kostna-
der med anledning av anpassningen av lokalerna på 
Junogatan 2 i och med övertagandet av försörjnings-
stödsverksamheten. Kommunens nettokostnad för 
ekonomiskt bistånd är 74,0 mkr, en ökning med 8,2 
mkr eller 12 % jämfört med föregående år. Under hös-
ten fick kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag 
utifrån årets prognos för utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet 2,7 mkr 
lägre än förväntat, vilket kan bero på arbetsmarknads-
avdelningens nya arbetssätt ”integrerat försörjnings-
stöd”. Effekter på grund av pandemin har ännu inte 
uppstått.

Inom flera avdelningar visas positiva budgetav-
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,2 4,1 2,2

Kommunledningskontoret 138,3 -366,7 245,7 17,2 16,0

Räddningstjänsten 0,0 -48,9 51,3 2,4 -5,2

Summa 138,3 -448,8 334,2 23,7 13,0

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 5

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

vikelser för personalkostnader till följd av vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Förvalt-
ningsledningens avsatta medel för utredning och 
utveckling av verksamhet bidrar till överskottet. E-
arkivets kostnader blev lägre än förväntat och HRM-
systemet (Human Resources Management-system) har 
försenats. De medel som IT-avdelningen erhållit till 
automatisering och utveckling av e-tjänster har ej nyt-
tats fullt ut på grund av pandemin. 

Under året har arbetet med att leda stadsutveckling-
en fortsatt inom de fyra delområdena Rimnersområdet, 
centrumutveckling, skolor och boende samt hamn-
området. Bland annat har totalentreprenad för simhall 
upphandlats och projektering startats. Vägledande 
beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimners-
vallen är tagna. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så 
har kommunfullmäktige beslutat att påbörja projekte-
ringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i 
projektet och en effektstudie är genomförd för ett nytt 
stadshus. Kommunstyrelsen har beställt ett planpro-
gram för Västra centrum. 

Samverkansavtal har tecknats med extern part gäl-
lande nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn 
och Skäret.

Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av 
bergtäkt vid Fröland innebärande färdigställd efterbe-
handling januari år 2024. 

Pandemin och dess effekter har starkt påverkat 
kommunstyrelsens arbete, både vad gäller stabs- och 
ledningsfunktion och att hantera påverkan på verk-

samheterna och en hel del annat arbete har fått skjutas 
på framtiden.

En ny säkerhetsorganisation togs fram under hösten 
2020 i syfte att stärka det kommunala säkerhetsarbetet. 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en övergri-
pande plan för integration tagits fram och antagits. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har lett 
arbetet. 

Sex kommuner i Bohuslän har ställt sig bakom bil-
dandet av ett konsortium med det formella samlings-
namnet Transportkorridor Skagerrak i syfte att skapa 
en järnvägsförbindelse till Oslo. En handlingsplan har 
upprättats och utredningar genomförs.

Arbetet enligt den digitala agendan har fortsatt med 
e-tjänster och automatisering på flera områden. Pande-
min har ställt krav på en snabb omställning till digitala 
möten och distansarbete.

Räddningstjänsten
Resultatet visar en avvikelse på 2,4 mkr på grund av 
pensionerna. Dels är det en minskning på drygt 2,7 
mkr kring avsättningen för ”skuldförda pensioner” 
som avser upplupna pensionskostnader som inte be-
talas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. 
Dels behöver inte årets avsatta budget på 1,5 mkr för 
det långsiktiga åtagandet användas. Ny statistik visar 
att personalomsättningen bland brandmän är något hö-
gre än vad som tidigare antagits vilket gör att framtida 
förväntade uttag av brandmanspension kommer bli 
lägre och därmed lägre pensionsavsättningar.  Dock 
blev årets medlemsavgift 1,9 mkr högre på grund av 
att uppräkningen av pensionskostnaderna har släpat 
efter.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Coronapandemin har drivit på digitalisering av undervisning, kommunikation 
och administration. I kvalitetsarbetet har resultatdialoger hållits på alla nivåer. 
Lokalförsörjning har prioriterats.

Förskola
Förskoleverksamhetens positiva avvikelse beror 
främst på färre placerade barn än budgeterat. Co-
ronapandemin är en orsak. En annan viktig orsak 
är kortsiktigheten i riktade statsbidrag. Enheterna 
budgeterar inte för bidraget till mindre barngrupper, då 
det är osäkert vilka som får det beviljat. Andra riktade 
statsbidrag är viktiga tillskott, men skapar ryckighet 
i organisationen då beslut kommer sent och ibland 
oförberett. Coronapandemin har medfört stor frånvaro 
i barngrupperna, vilket gjort att enheter periodvis har 
kunnat låna personal av varandra i stället för att ta in 
vikarier.

Två nya enheter har öppnat under året; Söndagsvä-
gens förskola och Sundstrands förskola. Båda har haft 
färre barn än planerat, vilket orsakat dessa enheters 
negativa resultat.

Årets kartläggningar av barns trygghet visar på 
gott resultat. Vi ser tydliga effekter av projektet Barns 
integritet, som hälften av enheterna arbetat med. Barns 

trygghet har ökat, men också barns delaktighet. Arbe-
tet sprids nu till alla enheter. Rektorernas medveten-
het och ökade kompetens kring systematiskt kvali-
tetsarbete (SKA) har gett goda effekter och har höjt 
kvalitén på personalens SKA. Detta har skapat bättre 
förutsättningar för högre måluppfyllelse på enheterna. 
Förskolan kommer att fortsätta arbeta systematiskt och 
fokuserat med språkutvecklande arbetssätt för barnens 
ökade trygghet, delaktighet och kommande skolfram-
gång.

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott 
på 3,2 mkr. Den centrala verksamheten visar en 
positiv budgetavvikelse (+6,5 mkr) där framför allt 
färre barn inom både skola och fritidsverksamhet ger 
ett överskott. Efter flera års ökning, har elevantalet i 
grundskolan under året varit i stort sett oförändrad. 
Detta tillsammans med effekterna av Coronapandemin 
är orsaken till den kraftiga minskningen av antalet 

1 701
Antal barn i  
kommunal förskola

1 239
Antal barn i  
fristående förskola

234
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg

Antal barn i  
Fritidshem

2 878
Antal elever i  
förskoleklass

682

66  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

 2020 i siffror

Söndagsvägens förskola
Foto: Maria Rasmusson



5 384
Antal elever i kom-
munal grundskola

752
Antal elever i  
fristående  
grundskola

181
Antal elever  
i särskola

3 028
Antal elever i kom-
munal  
gymnasieskola

Antal elever i  
fristående  
gymnasieskola

332

barn i fritidsverksamheten. Minskningen av antalet 
barn orsakar svårigheter för enheterna att ställa om sin 
verksamhet.

Statens sjuklöneersättning avseende Coronapande-
min uppgår till 7,5 mkr och är utfördelad på respektive 
enhet. En jämförelse av de faktiska sjuklönekostna-
derna för korttidsfrånvaro inom grundskolan, visar en 
ökad kostnad på närmare 5 mkr år 2020.

Ett omfattande arbete med effektiviseringar år 
2019–2022 pågår, och ekonomiska åtstramningar har 
genomförts i verksamheten under hela 2020.

Statsbidraget för Likvärdig skola har under året 
förstärkt områden som elevhälsa, integration och barn 
i behov av särskilt stöd.

Särskola
Under 2020 har grundsärskolan organiserat om. Käll-
dalsskolan blev klar vid höstterminens start. Sedan 
dess bedrivs verksamheten på tre enheter istället för 
fyra, vilket möjliggör bättre samordning. Totalt har 
grundsärskolan 91 elever, vilket är en ökning med  
15 % från vårtermin till hösttermin. Ungefär hälften 
har även behov av omsorg i form av fritids.

Det höga antalet elever är personalkrävande och 
ökningen innebär ett ökat behov av lärverktyg. Kost-
nader för taxiresor har stigit. Dels beror det på fler 
elever, dels har pandemin medfört att antalet barn per 
taxi begränsats. Kommunen köper platser till grund-
särskoleelever och då främst från specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög i flera år på 
grund av ett flertal elever med stora behov.

Gymnasiesärskolan växer. På några år har elevun-
derlaget ökat från drygt 70 elever till dagens mer än 
90 elever. De interkommunala intäkterna ökar därmed. 
Personalkostnaderna, framförallt för habiliterings- 
och boendestödjare, har ökat för att kunna möta det 
elevnära stödbehovet. Under året har Malögårdens 
elevboende öppnat. Boendet bemannas när elever 
vistas där. Hösten 2020 fanns tre elever på boendet. 
Andelen Uddevallaelever som väljer att studera på 
annan ort sjunker. Kostnader för skolskjuts har ökat 
något under året.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har minskat bemanningen med 12 
lärartjänster detta läsår jämfört med läsåret 19/20. 
Antalet anställda har även minskat inom administra-
tion och skolhälsovård. Driftskostnader, exempelvis 
för läromedel och kompetensutveckling, visar över-

skott. Detta är en följd av pandemin, som inneburit att 
distansundervisning genomförts under stor del av året. 

De interkommunala intäkterna för gymnasieele-
ver från andra kommuner visar ett stort underskott. 
Detta beror på elevavhopp under terminerna samt att 
prognosen för nya årskurs 1-elever från andra kommu-
ner viker. Den ökade kostnaden för elever på Statens 
Institutionsstyrelses (SIS) boenden, samt för särskild 
anpassad utbildning hos annan huvudman, är bety-
dande.

Verksamheten bär ökad kostnad motsvarande 4,2 
mkr för att situationsanpassa för Coronapandemin. I 
detta ingår även en nettokostnad på 0,8 mkr för Östra-
boteatern, eftersom det inte är några arrangemang där.

Gymnasieskolan beviljades medel ur kommunens 
effektiviseringsfond för projektet ökad elevnärvaro, 
som genomfördes under 2020. Under året har ESF 
projektet yrkeskompassen 2017–2020 avslutats.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar ett positivt utfall mot 
budget. Regeringen beslutade under våren om utökade 
medel till gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshög-
skoleutbildningar. 

Vuxenutbildningen sökte ett extrainsatt statsbidrag 
för att täcka delar av den kommunala medfinansie-
ringen av statsbidraget yrkesvux, vilket inneburit 
större intäkter än budgeterat. Verksamheten beviljades 
även medel ur kommunens effektiviseringsfond för 
utökning inom gymnasiala allmänna kurser samt gym-
nasiala yrkesutbildningar. Inom sfi studerar allt färre 
elever med etableringsersättning.

Den ökade arbetslösheten har medfört att vuxen-
utbildningen utifrån nationella direktiv ökat antalet 
utbildningsplatser inom gymnasiala allmänna kurser 
(+45 %), gymnasiala yrkesutbildningar (+80 %) samt 
yrkeshögskolekurser. På grund av högt söktryck kunde 
endast ca 65 % av sökande till gymnasiala allmänna 
kurser och 30 % till yrkesutbildningar antas. 844 
ansökningar till yrkesutbildningar inför hösten 2020 
gjordes. Måluppfyllelse i form av betyg och avbrott 
ligger på något lägre eller liknande nivåer som tidi-
gare. Trots Coronapandemin gick 93 % av eleverna 
som avslutade en yrkesutbildning under året vidare till 
arbete eller studier.

Undervisning har delvis genomförts på distans 
sedan i mars. Det har gett konsekvenser för elever 
som är studieovana och har kort tidigare utbildning. 
Studietiderna har blivit längre. Inom flera gymnasiala 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Förskola 95,3 466,6 392,0 20,8 12,9

Grundskola/fritidshem 106,4 850,1 746,9 3,2 3,4

Särskola 14,4 87,8 69,8 -3,6 -4,2

Gymnasieskola 182,4 395,7 201,8 -11,5 -3,5

Vuxenutbildning 52,2 123,5 81,5 10,2 6,4

Gemensam verksamhet 0,1 40,6 45,4 5,0 0,3

Summa 450,8 1 964,3 1 537,4 24,1 15,3

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

yrkesutbildningar har arbetsplatsförlagt lärande inte 
kunnat genomföras som planerat. 

Gemensam verksamhet
2020 har präglats av Coronapandemins konsekvenser. 
Distansundervisningen i gymnasieskola och vuxen-
utbildning har gett erfarenheter av digitala verktyg 
och metoder som kan berika skolförlagd undervisning 
framöver. Digitala lär- och kommunikationsplatt-
formar har inarbetats som vardagliga 
instrument. Inventering av digital 
kompetens, automatisering och e-
tjänstutveckling pågår. Vilka långsiktiga 
effekter årets omläggningar kan få för 
elevernas studieresultat, trygghet och 
studiero är ännu okänt.

Uppföljning av nämndens och kom-
munfullmäktiges mått visar en positiv 
utveckling av kunskapsresultat. Behö-
righet till gymnasiets yrkesprogram, 
niornas meritvärde och andel som tar 
gymnasieexamen inom fyra år har ökat. 
Variationerna är stora mellan årskullar. 
Den långsiktiga trenden visar inte på 
tydlig förbättring inom grundskolan. 
Trenden är stabil att flickor når högre måluppfyllelse 
än pojkar. Årskullen som går ut årskurs nio 2021 
riskerar låg måluppfyllelse. Därför har åtgärdsplaner 
tagits fram på skolorna. I tillägg har nämnden gett ett 
riktat uppdrag till Ramnerödsskolan att höja meritvär-

det. Måluppfyllelsen för måttet Trygghet och studiero 
har försämrats. Trenden över tid är negativ, och ett 
utvecklingsarbete behöver göras. Nämndens modell 
för systematiskt kvalitetsarbete innebär att resultatdia-
loger hålls på skolor, skolformsnivå, förvaltningsnivå 
och politisk nivå. Åtgärder vidtas efter problemanalys 
inom verksamhetsområdena och vid behov i samver-
kan. Att bli bättre på att prognostisera, göra tidiga in-
satser och följa elevgrupper över tid är utvecklingsom-

råden i alla skolformer. Hanteringen 
av gemensamma utmaningar behöver 
utvecklas.

Förvaltningen arbetar för att 
utveckla organisation, arbetssätt och 
arbetsformer för att nå högre målupp-
fyllelse på ett effektivt sätt, liksom 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Grundskolans ledning har omorga-
niserats för att skapa en mer aktiv 
strategisk styrning och ledning. Ut-
vecklingsarbete kring lärares arbets-
tid, yrkesroller, kompetensutveckling, 
rekrytering och karriärmöjligheter 
pågår. Lärarbehörigheten ligger på en 
relativt god nivå och minskar inte.

Arbete med förändrad skolstruktur för minskad 
skolsegregation har inletts på uppdrag av nämnden. 
För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning 
i balans har kommunen ingått avtal med Hemsö som 
extern partner. Realiseringsgraden av investeringspla-
nen har sjunkit beroende på flera förseningar.

Ljuslyktor barnkonventionen  
Foto: Kreatörens förskola
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 26,6 mkr.

Huvudsakliga orsaker till underskottet är det kraftigt 
ökande inflödet av ärenden de senaste åren inom den 
sociala barnavården. Ett systematiskt arbete pågår med 
att rätt barn ska ha rätt insats och att institutionsplace-
ringarna därmed ska minska. De större underskotten 
finns inom verksamheten för barn och unga.

HVB-boende för barn och unga redovisar ett under-
skott på 10,4 mkr, varav 9,1 mkr för externa institu-
tionsplaceringar, jämfört med underskottet år 2019 
som var 8,8 mkr.

I resultatet för 2020 ingår interna köp av stödbo-
ende med 2,8 mkr. Sektionen arbetar strukturerat med 
tydlig planering vid nyplacering samt uppföljning av 
genomförandeplanen under pågående placering. Detta 
arbete har gett resultat. Trots stor minskning av vård-
dygn ökar kostnaderna. Detta beror på högre vård-
dygnskostnaderna.

Familjehemsvården redovisar 7,4 mkr i underskott. 

SOCIALNÄMNDEN
Smittspridningen av Coronaviruset är årets händelse, som lett till omfattande 
konsekvenser ur flera aspekter för brukare, verksamhet och personal.

29
Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS

3 549
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

537
Antal personer med 
beslut om LSS-insats

77
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB

Platser i särskilda 
boenden inkl. 
korttids och rehabi-
literingsplatser

738

Verksamheten har fått tillskott internt inom bud-
getramen under året med 5,0 mkr och 1,0 mkr från 
effektiviseringsfonden. Antalet årsplacerade inklusive 
särskilt förordnade vårdnadshavare, uppgår i december 
2020 till 129 årsplaceringar i jämförelse 119 årsplace-
ringar 2019. Verksamheten har arbetat fokuserat med 
att ansöka om vårdnadsöverflyttning till de familjehem 
där barnen varit placerade över tid. I december 2020 är 
26 barn vårdnadsöverflyttade till familjehem jämfört 
med 18 barn 2019. Barn som är vårdnadsöverflyttade 
till särskilt förordnade vårdnadshavare är fortsatt i 
samhällsvård och innebär därmed en fortsatt kostnad 
för verksamheten. Ökningen av placerade barn hänger 
samman med den kraftiga ökningen av orosanmäl-
ningar de senaste åren och behov av stödinsatser från 
socialtjänsten har därmed ökat.

Personalkostnader inom utrednings- och mottag-
ningsenheterna barn och unga redovisar 5,6 mkr i 
underskott. Köp från bemanningsföretag/konsulter har 
kunnat avslutas succesivt under året. 

Kostnaderna för externa placeringar inom miss-
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Socialtjänst
Foto: Linda Svensson



bruksvården är fortsatt på en betydligt högre nivå än 
budgeterat. Sammantaget med öppna insatser är det ett 
underskott med 5,4 mkr. Arbetet med utvecklingen av 
hemmaplanslösningar tillsammans med utförarverk-
samheterna fortgår och rör både bostadslösningar och 
stödinsatser utifrån individnivå. Målet är att minska 
antalet externa institutionsplaceringar.

Verksamheten för försörjningsstöd har förts över 
till arbetsmarknadsavdelningen i början av året. Alla 
kostnader för det ekonomiska biståndet så länge 
verksamheten tillhörde socialtjänsten har täckts inom 
budget. Däremot finns ett underskott med ca 1,6 mkr 
som avser personalkostnader samt utöver det en extra 
överenskommen engångsersättning utbetald på 5,8 
mkr till arbetsmarknadsavdelningen i samband med 
överlämnandet.

Inom utredningsenheten barn och unga har ett 
målinriktat arbete pågått för att använda insatserna 
kontaktperson/familj och avlastningshem med inrikt-
ningen rätt insats till rätt person. Alla tjänster är inte 
bemannade hela året inom familjestödsenheten och 
förebyggandeenheten. Det har resulterat i ett överskott 
med 3,5 mkr. Överskott finns även inom öppna försko-
lan, vilket främst beror på sjukfrånvaro och minskat 
öppethållande på grund av covid-19. 

Tillståndsenheten ger ett underskott med 0,9 mkr. 
Till följd av pandemin har politiskt beslut fattats att 
inte ta ut avgifter för serveringstillstånd av näringsid-
karna, därav underskottet.

Insatser enligt LSS/SFB
Insatser enligt LSS/SFB har ett resultat med 7,0 mkr i 
överskott.

Kommunens boenden har ett underskott med 1,9 
mkr. Under våren har flera enheter haft brukare med 
stora behov. För att komma tillrätta med underskottet 
har enhetschefer fått utökat stöd i ekonomi och sche-
maläggning under hösten. Mistelgatans gruppbostad 
startade under våren.

Köp av externt boende enligt LSS för vuxna har ett 
underskott med 7,3 mkr.

Köp av externt boende enligt LSS för barn och unga 
har ett överskott med 6,5 mkr. Det är genom arbetet 
med hemtagningsprocessen som den stora kostnads-
minskningen har skett inom sektionen.

Inom daglig verksamhet är det ett överskott med 3,7 
mkr. Till följd av Coronapandemin så stängdes stora 
delar av daglig verksamhet under våren. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får 
ersättning från Försäkringskassan, har totalt ett resultat 
med 5,0 mkr i överskott.

Ersättning för de 20 första timmarna/vecka för 
personer med beviljad assistans enligt SFB till 
Försäkringskassan, oavsett utförare, har färre antal 
ärenden och lägre omfattning än beräknat. Det innebär 
ett överskott med 3,7 mkr inom myndighetsdelen för 
SFB. 

Inom kommunens personliga assistansgrupper är 

det 0,8 mkr i överskott. 
Personlig assistans enligt LSS har totalt ett resultat 

med 5,2 mkr i underskott. 
Underskottet är 6,1 mkr i jämförelse med budget 

inom myndighetsdelen. Antalet och omfattningen av 
ärenden för personlig assistans enligt LSS fortsätter 
att öka. Underskottet beror bland annat på att Försäk-
ringskassan gör snävare bedömning av rätten till per-
sonlig assistans enligt SFB, vilket medför att kommu-
nen står för kostnaderna för fler och mer omfattande 
ärenden inom personlig assistans enligt LSS. 

Inom kommunens utförardel enligt LSS är det ett 
överskott med 0,9 mkr. Inom korttidsboende enligt 
LSS har under våren en omstrukturering genomförts 
och en avlastningsenhet öppnats. Verksamheten har ett 
överskott med 0,4 mkr. 

Inkluderat i resultatet är olika bidrag och ersättning-
ar; ca 2,2 mkr som är förbrukat avseende för statsbi-
drag avseende habiliteringsersättning från Socialsty-
relsen, 4,9 mkr i budgettillskott från kommunstyrelsen 
för den nya verksamheten på Mistelgatan samt 0,9 
mkr i budgetram för den sociala investeringsfonden 
avseende fallförebyggande verksamhet.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
I resultatet redovisas ett överskott med 20,9 mkr inom 
omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

Den nya hemtjänstmodellen, förändrade taxor samt 
effekten av minskad efterfrågan på grund av Coro-
napandemin innebär att budgeten för hemtjänst inom 
myndighetsdelen på drygt 152 mkr är i balans med ett 
överskott motsvarande 2,7 mkr.

Inom kommunens utförare för hemtjänst är resulta-
tet 9,1 mkr i överskott. Verksamheten har arbetat med 
arbetssätt och förhållningsätt i arbetsgrupper till den 
ersättningsmodell som implementerades för tre år se-
dan. Under åren 2019-2020 har enhetscheferna arbetat 
aktivt och strategisk med uppföljning av ekonomin, 
vilket gett ett positivt resultat.

Covid-19-team för insatser dag, kväll och natt star-
tade under våren. Positiva ekonomiska effekter av Co-
ronapandemin är att verksamheten har kunnat anpassa 
och effektivisera sin planering. Under pandemin har 
brukare delvis avsagt sig insatser, vilket gett utrymme 
i planeringen när verksamheten haft mycket sjukfrån-
varo. Inga insatser har uteblivit helt utan de har istället 
utförts vid ett annat tillfälle.

Kommunens vård- och omsorgsboende gör ett 
underskott med 1,1 mkr. Arbete har pågått med att 
omstrukturera somatiska platser till demensplatser. 
På Skogslyckans vård- och omsorgsboende har det 
tillskapats en enhet under hösten för att bättre kunna 
möta behovet av demensplatser. Nattbemanningen har 
förstärkts på Skogslyckan utifrån tillsyn. Verksam-
heten har inte haft medel i budgetram för personalut-
ökningen. Södertulls vård- och omsorgsboende har 
omvandlats till demensboende. Nattbemanningen är 
utökad även på Södertull utifrån tillsyn.
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Norrtulls vård- och omsorgsboende har inte öppnat 
fullt ut, vilket bidragit till en förbättring i resultatet. 
Hovhult/Trubaduren natt och Österängen hus C har 
underskott och åtgärder pågår. På Rosenhäll pågår 
fasadrenovering, vilket inneburit att 10 lägenheter har 
stått tomma och har inneburit ett överskott. Corona-
pandemin har påverkat samtliga verksamheter främst 
genom ökad sjukfrånvaro, pausad utvecklingsarbete 
samt begränsade utbildningsmöjligheter.

Omvårdnadsavgifterna för särskilda boenden har 
gett ett överskott med 2,4 mkr inom myndighetsdelen.

Ersättningen till Norgården har ökat och är ett 
underskott med 3,4 mkr. Kommunens utförardel för 
Norgården exkluderat hemtjänstinsatser går med 1,0 
mkr i överskott. 

Köp av externt boende för psykiatriplatser har ett 
överskott med 2,0 mkr. 

Kommunens boenden har totalt ett överskott med 
1,8 mkr men det finns ofördelad budget med 2,2 mkr 
som ska täcka utökningen på psykiatriplatserna på 
Hovhult. 

Kostnaderna för ersättningen till utförare av boen-
destöd har ett underskott med 2,0 mkr. Från 2020 är 
insatsen boendestöd avgiftsfri för den enskilde. Antal 
utbetalade timmar för boendestöd inkl HSL har ökat 
med 16 % från 2019 till 2020.  En genomlysning av 
orsakerna har påbörjats.

Effekter av pandemin, som stängning av daglig 
verksamhet och dagverksamhet för äldre samt minskat 
resande för övriga färdtjänstberättigade, har fått ef-
fekter på kostnaderna för färdtjänst. 

De främsta inköpen för skyddsutrustning och 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Individ- och familjeomsorg 32,2 -236,0 -177,1 -26,7 -17,2

Insatser enligt LSS/SFB 94,2 -438,6 -351,4 7,0 11,1

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 151,9 -915,4 -803,7 40,2 20,9

Gemensam verksamhet 11,3 -73,8 -81,3 18,8 10,0

Summa 289,6 -1 663,8 -1 413,5 39,3 24,8

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – socialnämnden

smittskyddsåtgärder till hela socialtjänsten på grund 
av pandemin har skett inom hälso- och sjukvård. 
Buffertförråd har byggts upp för skyddsutrustning 
och hygienprodukter. Under året har inköp skett med 
ca 11,0 mkr. På grund av konsekvenser av pandemin 
såsom sjukskrivningar, smittspårning samt covid-
19-test av patienter har kommunen behövt fortsätta att 
hyra bemanningssjuksköterskor. Kostnaden har under 
året varit 4,5 mkr. Alla belopp till och med november 
är ansökta i statsbidraget för merkostnader till följd av 
covid-19.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 18,8 mkr.

Flertalet av de beviljade statsbidragen är redovisade 
under gemensam verksamhet och påverkar därför 
resultatet positivt. Inkluderat i resultatet är bidrag 
på 2,2 mkr överenskommelse om god och nära vård 
samt 8,3 mkr för ansökan om merkostnader till följd 
av pandemin. Medel har beviljats ur effektiviserings-
fonden med totalt 6,5 mkr som har använts inom flera 
verksamheter under året. Kapitalkostnaderna är lägre 
efter den nya lagen om kommunal bokföring och redo-
visning och det innebär ett överskott med 2,6 mkr.

I och med åtgärderna till följd av pandemin så har 
utbildningsbudgeten med 4,0 mkr inte kunnat förbru-
kas under året, vilket innebär ett överskott.

Inom förvaltningens IT-enhet är det ett underskott 
för året med 2,2 mkr, till stor del beror det på licens-
kostnader för IT-program och centrala IT-kostnader. 
Semesterlöneskulden som har ökat innebär ett under-
skott med 5,4 mkr.
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Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
-11,7 mkr. Avvikelsen är till största del kostnad för 
förfördjupad förstudie avseende översvämningsskydd 
på 10,0 mkr. Tidigare aktiverades förstudier i inves-
teringsprojektet men ska nu istället belasta resultatet 
på innevarande år på grund av redovisningstekniska 
principer. Avvikelsen avser även avverkning och 
försäljning av skog som inte varit lika omfattande som 
budgeterat. 

Övriga avvikelser avser större utgifter för plan-
arbete än vad som budgeterats, lägre personalkostna-
der samt ökade intäkter på tomträtter och arrenden. 
Arbetet med digitalisering av samhällsbyggnads-
processen fortsätter. Framtagen handlingsplan visar 
att digitalisering inledningsvis är ett resurskrävande 
arbete. Avdelningen har under året erhållit medel från 
effektiviseringsfonden för att digitalisera det geotek-
niska arkivet.

2 593
Antal miljö -
ärenden

2,7
Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

1 150
Nybyggd gång- 
och cykelbana (m)

607
Antal bygglovs-
ärenden

Antal förhands-
besked

97

Under året har avdelningen infört ärendehanterings-
systemet Castor vilket genererar bra förutsättningar att 
skapa rutiner och struktur. Geo-arkivet har digitalise-
rats. Arbetet med att hitta ny industrimark har under 
året fortsatt intensivt. På Fröland pågår färdigställande 
av industrimark och det pågår även detaljplanearbete 
för mer industrimark vid Lillesjö.

Den fördjupade förstudien för översvämningsskydd 
med kajpromenad är färdigställd och projektet är nu 
inne i projekteringsfasen.

Myndighetsutövning
Myndighetsavdelningen redovisar ett resultat i balans. 
Avvikelser inom avdelningen beror framför allt på 
efterskänkningen av 1,5 mkr i kontrollavgifter för 
livsmedel. Beslutet togs som en åtgärd för att hjälpa 
företagare och föreningar i en svår tid till följd av 
Coronapandemin.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnad har gjort snabba omställningar som präglats av lösningsfokus. 
Verksamheterna har klarat att leverera det som ligger i deras uppdrag, prövat 
nya arbetsmetoder samt effektiviserat.

 

72  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 2020 i siffror

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson



Övriga avvikelser, intäkterna är något lägre än bud-
geterat, framförallt inom miljöverksamheten. Anpass-
ning av verksamheten utifrån pandemin har krävts. 
Den planerade timtillsynen för miljötillsyn har inte 
kunnat genomföras i planerad omfattning under första 
halvåret. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat, då 
vikarier inte tillsatts vid pågående tjänstledigheter.

Under första tertialet minskade uppdragen för upp-
dragsverksamheten inom lantmäteri, antalet inkomna 
förrättningsärenden har minskat något under 2020 
jämfört med föregående år.

Avdelningen ställde snabbt om vid årets början och 
har kunnat fortsätta leverera allt som åligger deras 
uppdrag. Avdelningen har kunnat kortat ner hand-
läggningstider, testat nya arbetssätt, ny teknik som 
drönare, lyckats gör tillsyn på distans och samtidigt 
klarat av att göra trängseltillsyn. Dessutom toppar 
avdelningen med det bästa NKI (Nöjd Kund Index) på 
flera år inom alla områden.

Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott på -1,1 
mkr. De negativa avvikelserna är för ej fullt ut erhål-
len kompensation för lokalbanken, minskade intäkter 
på grund av ”Corona-åtgärder” framför allt parke-
ringsintäkter. Kostnader för bergskärningar. Under året 
har snöröjningen tvingats läggas om i egenregi. På sikt 
kan detta skapa en mer kostnadseffektiv hantering av 
snöröjningen men för året har detta skapat ett under-
skott. Övriga avvikelser avser vakanta tjänster, lägre 
utfall för planerat underhåll och lägre driftskostnader 
än budgeterat för nya fastighetsobjekt bland annat 
Källdalsskolan och Söndagsvägens förskola.

Tekniska avdelningen har under året fokuserat på 
digitaliseringsprojekt som är kopplade till samhälls-
byggnadsprocessen. Bland annat BIM (Buliding 
Information Model) som är den senaste utvecklingen 
av processer inom byggbranschen. Snöröjningen kan 
nu övervakas digitalt. Felanmälan på fastigheter sker 
nu via ett digitalt system och en dialog med Uddevalla 
energi pågår för att undersöka vinsterna att införa IoT 
(internet of things).

Samarbete med kommunledningskontoret har under 
året fortsatt, framförallt vad gäller lokalförsörjningen 
och kontaktcenter. En översyn av projektmodellen har 
genomförts inom förvaltningen, med syfte att förtyd-
liga roller och ansvar i modellen. Tillsammans med 
kommunledningskontoret pågår arbete för att arbeta 
vidare med lokalförsörjningsprocessen och de tidiga 

823  
Antal livsmedels-
ärenden
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Antal lantmäteri-
förrättningar

19
Antal plan -
uppdrag

Producerade 
lägenheter i  
detaljplan

405
Antal tillbuds-
rapporter

54

faserna i projektmodellen. 
Avdelningen har påbörjat ett arbete för att stärka 

kommunikation kring alla deras enskilda projekt och 
vid större förändringar i exempelvis trafiken - där 
allmänheten berörs.

Service
Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 1,8 mkr. 
Under våren gjordes en genomlysning av avdelningen 
som resulterade i att minska med ett chefsled, för att 
på längre sikt minska kostnaderna. Omorganiseringen 
innebar att Serviceavdelningen blev två avdelningar - 
Lokal- och fordonservice och Måltidsservice.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott på 1,0 
mkr. Inför 2020 togs en handlingsplan som syftade till 
att effektivisera verksamheten och få balans mellan 
kostnader och intäkter. Verksamheten har gjort kraf-
tiga besparingar och effektiviseringar och styrt utifrån 
kostnadsbudgeten på grund av att intäktsbudgeten inte 
är överenskommen med beställare. Under våren har 
Stadshuskällaren samt gymnasieskolor med skolkök 
och elevcafé till stora delar varit stängda. Omfördel-
ning av personal genomfördes och innebar att perso-
nal från stängda verksamheter har använts i övriga 
verksamheter vid sjukdom och semestrar. Vikarier har 
därför inte behövts tillsättas. 

Under året har verksamheten ställts inför stora pröv-
ningar. Ett krav på omställning där man snabbt hade 
ett avgörande lösningsfokus för att konsekvenserna 
skulle minimeras. Resultatet av året är att verksamhe-
ten både ökat sina samarbeten inom sina verksamheter 
och mellan förvaltningar. Takten på digitaliseringsar-
betet har ökat markant och för 2021 har man tagit fram 
handlingsplaner för att fortsätta i den ökade takten att 
utveckla digitala processer i verksamheten.

Lokalvårdsservice redovisar ett överskott på 2,5 
mkr. Främsta avvikelserna är minskad personalomsätt-
ning på grund av distansundervisning i gymnasiesko-
lorna och att försäljningen av extrauppdrag under året 
ökat. Stor del av extra uppdragen har varit sanering 
pga Coronapandemin. 

Inom lokalvårdsservice är det fokus på digitalise-
ring och automatisering. Under hösten körde deras ny-
inköpta städrobot premiärturen i Källdalsskolan. Ipads 
har köpts in till samtlig personal för att digitalisera och 
effektivisera arbetet. Förslag på kostnadseffektivise-
ringar har arbetats fram av medarbetarna under året 
och ska följas upp under 2021.

Facilitet och fordon redovisar på helåret ett under-
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skott på ca -0,2 mkr. Enheten gick in i året med ett 
budgeterat underskott på -1,2 mkr. Effektiviseringar 
och besparingar har kunnat göras genom att inte ta 
in vikarier. Enheten reparerar själva sina fordon i 
större utsträckning vilket innebär minskade kostnader, 
fordon har också sålts med vinst samt att pandemin 
inneburit att verkstäder inte kunnat hålla utsatt tid för 
reparationer och förvaltningen har då erhållit stille-
ståndsersättning som bidrar positivt till utfallet. Övrig 
negativ avvikelse är att serviceavgiften inte är i balans 
med kostnaden.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på 
16,5 mkr. Överskottet beror på exploateringsintäkter 
till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand och 
Facklan motsvarande 14,6 mkr och statligt stöd för 
ersättning av sjuklöner 2,5 mkr.

Nämndens verksamhet har ett överskott på 0,4 mkr. 
Avvikelsen avser lägre personalkostnader. Skred-
säkring i Ljungskile har under året kostat ca 0,8 mkr 
vilket inte finns budget för utan har finansierats av 
exploateringsintäkter.

Avdelningen verksamhetsstöd redovisar ett över-
skott på ca 1,0 mkr och avvikelsen beror till största del 
på en tjänstledighet under andra halvåret och att avdel-
ningschefen varit tillförordnad förvaltningschef under 
första halvåret. I budget för 2020 låg en minskning på 

två tjänster på personalsidan. Detta har möjliggjorts 
utifrån vakansprövning kopplat till förbättrade rutiner 
och processer samt en utökad automatisering och 
digitalisering.

Avdelningen har under året arbetat med utåtriktat 
arbete, för att synliggöra kompetenser inom avdel-
ningen i syfte att skapa synergier inom avdelningen, 
förvaltning- och kommunövergripande.

Fortsatt stort fokus på digitalisering och automati-
sering för en effektiv Samhällsbyggnadsförvaltning 
som går i takt med samhället. Digitala lösningar gick 
under året från behov till nödvändighet och lösningar 
krävdes per omgående för att bedriva verksamheten. I 
linje med den digitala agendan som kommunen tagit 
fram, pågår tre projekt. Digital samhällsbyggnads-
process, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering.

Förvaltningen har fortsatt den hälsofrämjande 
satsning som möjliggör ledarledd träning en gång i 
veckan på arbetstid. Andelen rehabiliteringsåtgärder 
genom företagshälsovården ökar i relation till andelen 
förebyggande och främjande insatser. Ekonomiska 
månadsuppföljningar som infördes 2019 har fortsatt 
under året. Uppföljningen har medfört ökad kom-
petens inom chefsledet, skapat ökad förståelse och 
förbättrat kvaliteten. 72 % av förvaltningens anställda, 
enligt personalavdelningens medarbetarenkät anger att 
de lär sig nytt och utvecklas dagligen i sitt arbete. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Planeringsverksamhet 25,9 48,6 11,0 -11,7 -1,5

Myndighetsutövning 31,0 48,3 17,3 0,0 -0,3

Teknisk verksamhet 421,9 499,0 76,0 -1,1 -3,1

Service 192,6 191,3 0,5 1,8 1,3

Gemensam verksamhet 54,3 50,0 12,2 16,5 5,3

Summa 725,7 837,2 117,0 5,5 1,7

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden

74  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN



Kultur och bibliotek
Verksamheterna inom offentlig kultur ställde om sina 
planerade arrangemang till Corona-säkrade arrang-
emang, så långt detta var möjligt och så länge som det 
var möjligt. Flertalet arrangemang fick dock ställas 
in, såsom exempelvis firandet av 6 juni och Gömda, 
glömda gårdar. Samtliga dansföreställningar fick stäl-
las in eftersom Regionteater Väst stängde sina lokaler 
för extern verksamhet.

Även Kulturskolan ställde om sin verksamhet så 
långt det var möjligt. Vissa kurser gick dock, tyvärr, 
inte att slutföra och viss del av deltagaravgifterna fick 
därför betalas tillbaka. 

Coronapandemin påverkade bibliotekens verksam-
heter i allra högsta grad. Biblioteken som besöksrum 
fick tidigt ställas om från mötesplatser till en plats där 
en bara fick komma in och låna eller lämna böcker. 
Tidvis var lokalerna helt stängda och förbeställda 
böcker fick hämtas i entréerna. Därmed blev också 
bibliotekens alla utbildningar och arrangemang in-
ställda. Stort fokus lades istället på att tillgängliggöra 
biblioteken digitalt med utökad service via hemsi-
dan. Under året har den nya mötesplatsen i Källdal, 
Rampen, projekterats, planerats och öppnades den 5 
september. Rampen innehåller bland annat ett biblio-
tek med generösa öppettider via Meröppet. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordent-

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Coronapandemin har inneburit stängda verksamheter, minskat antal besökare 
och uteblivna aktiviteter. Men också ett ökat antal utomhusaktiviteter, hög ef-
terfrågan på fritidsbanken och nya interaktionsformer.

ligt med det nya sättet att hantera investeringsmedlen. 
Det ökade tempot i investeringarna i kommunen med-
för att man inte riktigt hinner med personalmässigt att 
planera och genomföra så att investeringsmedlen för 
konstnärlig gestaltning används. 

Fritid och unga
Föreningsstöd gör ett överskott avseende (sökbara) 
utvecklingsbidrag samt förbättrings- och utrustnings-
bidrag. Kommunens föreningar har mot bakgrund av 
pandemin behövt anpassa sin verksamhet och sina 
planerade aktiviteter. Förvaltningen har utbetalat ak-
tivitetsbidrag i likhet med 2019 års utfall (med stöd i 
2020 års budget) för att stödja föreningarna och lindra 
uppkomna konsekvenser.

På fritidssidan har avdelningen drabbats mycket 
hårt av intäktsbortfall i Bowlinghallen och Walkes-
borgsbadet samt i anläggningar generellt. Anlägg-
ningar har tappat stora intäkter på grund av många 
avbokningar, inställda arrangemang samt minimalt 
med nybokningar, såväl från föreningar som privatper-
soner. Förvaltningens hållning om följsamhet och fria 
avbokningar för föreningar och privatpersoner i våra 
inomhusanläggningar har även det bidragit till ett stort 
intäktsbortfall.

Medel från effektiviseringfonden har bidragit till 
installation av digital teknik för låsanordningar i kultur 
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Bandknytning
Foto: Maria Rasmusson
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och fritids idrottsanläggningar s k elektroniska lås. 
Personaleffektiviseringar i form av att kvällsvaktmäs-
tarfunktionen kraftigt dragits ner. Omställningen har 
åstadkommits genom pensionsavgångar och föränd-
rade arbetsrutiner. En ytterligare del i detta är att en 
överföring skett av administrativa arbetsuppgifter till 
Kontaktcenter.

Många människor har vistats utomhus i våra spår 
och leder samt vid fiskesjöar och motionsspår. Därav 
har förvaltningen mottagit en stor mängd synpunkter, 
önskemål, felanmälningar samt konstruktiva förslag 
till förbättringar och ökad tillgänglighet och trygghet. 

Den öppna fritidsverksamheten har behövt göra 
stora anpassningar i prioriterade områden, avvecklat 
fritidsklubb i Ljungskile samt rekryterat och öppnat 
Rampen.

Emaus lantgård har under året genomfört viss 
upprustning av hagar samt använt konsultstöd vid 
djurförsäljning.

Fritidsbanken är huvudsakligen finansierad genom 
etableringsstöd. Arbetsledning från öppen fritids-
verksamhet och övrig grundbemanning sker genom 
samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen.  

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet består av kultur och fritids-
nämnd, förvaltningschef, administrativa avdelningen, 
förvaltningsgemensamma kostnader samt förvalt-
ningens förändring av semesterlöneskulden. Dessa 
verksamheter redovisar ett underskott med 0,1 mkr.
Under gemensamt finns även en budget för verksam-
hetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, dessa 
medel matchar inte förvaltningens behov utan är 
mycket lägre. Det har medfört ett överskridande av 
kostnaderna för 2020. Behovet av anpassning är större 
än vad tillgängliga medel kan medverka till.
Utöver detta har förvaltningen inte förbrukat medel 
som var avsedda för fortbildning av personal och 
förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsam-
het samt att rörelsefriheten med anledning av Corona-
pandemin var begränsad. Överskott för administrativa 
avdelningen beror på att personal som varit tjänstledig 
har inte återbesatts. Dessa överskott har bl. a finansie-
rat bidrag och IOP som inte finns utrymme i budgeten. 
Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef påver-
kade resultatet negativt.
Fler pensionsavgångar under året har bidragit till 
minskning av semesterlöneskuld och annan okompen-
serad tid.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2020 Resultat 2019

Kultur 3,3 -35,8 33,3 0,8 1,0

Bibliotek 1,1 -25,0 26,1 2,2 0,2

Unga 3,2 -20,8 19,8 2,2 1,3

Fritid 10,9 -68,7 52,9 -4,9 -0,1

Gemensam verksamhet 0,3 -15,6 13,8 -1,5 3,3

Summa 18,8 -165,9 145,9 -1,2 5,7

🙂 Resultatet når målsättningen 5

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 3

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET
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Foto: Noomi Jacks. Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola



Aktivitetspark Oljeberget
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick 
till -0,5 (-0,3) mkr. Det negativa resultatet beror på 
räntekostnader för lånet hos Kommuninvest och ränte-
kostnader för bolagets checkräkningskredit.   

Syftet med bolagets verksamhet är att som moder-
bolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag 
åstadkomma samordning av bolagen till nytta för 
ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för 
kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncern-
bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och andra 
tillämpliga styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB 
har den samordnande och beredande funktionen för 
ägarstyrningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har genomfört den 
årliga företagsdagen under våren 2020. Under hösten 
genomfördes även en planeringsdialog tillsammans 
med bolagen. 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,8 -0,3

Balansomslutning 148,5 140,7 147,9

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till 529 
(571) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår 
till 50,5 (61,8) mkr. 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 69 (79) mkr. Investeringarna fördelar sig på värme 
15 mkr, elnät 37 mkr, renhållning 2,1 mkr, stadsnät 10 
mkr, support 3 mkr samt pellets 1,3 mkr.

Skulden till internbanken har minskat med 89 (45) 
mkr. 

Koncernens resultat påverkas av en mängd faktorer 
alltifrån politiska beslut, antal graddagar till utbrett 
distansarbete med ökad efterfrågan på fiberlösningar 
som följd.

Elproduktionen i Lillesjöverket har under 2020 upp-
gått till 56 GWh vilket är 15 GWh lägre än föregående 
år. Den lägre produktionsvolymen beror på valet att 
lastreducera elproduktionen till fördel för värmepro-
duktionen då elpriserna varit låga. I anslutning till 
detta genomfördes en stor revision av turbinen på Lil-
lesjöverket med ett planerat stillestånd på 7 veckor. De 
låga elpriserna har medfört ett lägre resultat på  
13,6 mkr jämfört med budget.

Under året har Lillesjöverket tagit emot och be-
handlat 120 800 ton brännbart avfall. 

Lastreduceringen samt den taktiska aktiviteten att 
öka mängden mottaget avfall har i viss mån kunnat 
hantera de ekonomiska effekterna av den lägre vär-
meförsäljningen. Givetvis har de låga elpriserna varit 
fördelaktig för driftelkostnaden som därvidlag varit 
lägre än annars.

Att Lillesjöverket släpper ut minst kväveoxider av 
alla kraftvärmeverk i Sverige visar en undersökning 
gjord av Naturvårdsverket. Uddevalla Energi hamnar 
på 3:e plats av totalt 415 produktionsanläggningar 
som är med i undersökningen. Tack vare satsningen på 
extra bra rökgasrening kan bolaget stoltsera med detta 
resultat.

 Det finns en stor efterfrågan på pellets men med två 
milda säsonger finns det stora lager hos kunder och 
producenter. Marknadspriset har sjunkit kännbart. På 
sikt ses en tydlig trend att pellets, som är ett fossilfritt 
förnyelsebart bränsle, kommer att vara viktigt i den 
framtida omställningen till ett fossilfritt samhälle.

De viktigaste faktorerna för en effektiv pellets-
produktion är tillgänglighet, kapacitet, kvalitet och 
ekonomi. Under året har planerade mål uppnåtts inom 
dessa områden, och fabriken bedöms ha en stabil 
produktion. Under året har företaget genomfört en 
förhandling med leverantören av pelletsfabriken som 
renderade i en för företaget fördelaktig uppgörelse vad 
gäller garantier och ekonomisk kompensation.

 Under 2020 var vattentillgången hög men elpriset 
lågt. Samtliga kraftstationer levererade när det fanns 
tillräckligt med vatten, förutom K2 (Vattenkraftstation 
St. Anna) som kom igång under senhösten. 

Deponin vid Havskuren är sluttäckt och provtag-
ning, skötsel mm ska utföras under kommande 30 år. 
En avsättning är gjord för att täcka dessa kostnader.

Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen 
elproduktion) har ökat med 140 % under 2020. Totalt 
uppgår dessa till 262 anläggningar. Antalet laddbara 
bilar ökar också kraftigt vilket ställer ökade krav på el-
nätet både vad gäller offentliga laddplatser och privat 
elbilsladdning.

Utifrån målsättningen att växa i marknadsandel på 
företagsmarknaden i Uddevalla lanserade elhandeln 
under 2020 en portföljförvaltad elhandelsportfölj. 
Produkten är ett komplement till befintligt produkter-
bjudande. Försäljningen av produkten har varit positiv, 
förvaltad energivolym i portföljen är idag ca 30 GWh.

Den under året pågående Coronapandemin har inte 
påverkat bolagets verksamhet ekonomiskt i någon 
större omfattning. Kunder har erbjudits kostnadsfria 
amorteringsplaner vilket har nyttjats i liten omfattning. 
Årets kundförluster är i samma nivå som tidigare år. 

Riskanalyser har utförts och verksamheten har 
anpassats för både kunder och anställda för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 529,3 582,1 570,7

Resultat efter finansiella poster 50,5 63,8 61,8

Balansomslutning 1 456,0 1 522,7 1 500,3

Investeringar 68,5 100,2 78,8

Antal anställda 158 166 156

UDDEVALLA ENERGI AB
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Skeppsholmspiren  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat för räken-
skapsåret 2020 blev bättre än budgeterat. Koncernre-
sultatet efter finansiella poster uppgår till 5,7 (14,1) 
mkr att jämföra med budget, 3,5 mkr. Verksamheten i 
Uddevalla hamn har, trots viss påverkan av pandemin, 
utvecklats ungefär som förväntat. 

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsde-
len medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga 
verksamhetsgrenar.

Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksam-
hetsåret 1 012 (1 060) tusen ton gods över kaj. Främst 
är det hanteringen av projektgods, där den största 
delen är importen av vindkraftverk, som bidragit till 
den positiva resultatutvecklingen. Om man ser till 
övriga godsslag så är det bl.a. malm, tekniskt nitrat 
och pappersmassa som fortsätter skapa en stark bas för 
hamnens verksamhet. 

Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer 
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan 
enbart hanteras på terminalsidan och transporteras 
till och från hamnen med lastbil eller tåg. En sido-
verksamhet är också de fartyg som periodvis ligger 
upplagda i hamnen.

Under 2020 har Uddevalla Hamnterminal genom-
fört investeringar för totalt 24,8 mkr. Den enskilt 

största investeringen är en pågående upprustning av 
Sörvikskajen som beräknas slutföras under våren 
2021. Sörvik är hamnens centrala punkt och investe-
ringen är viktig för den framtida fortsatta utvecklingen 
på området. Bolaget har också bl.a. reinvesterat i 
maskiner och hanteringsutrustning för hamnverksam-
heten.

Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbetet 
med detaljplanering och utveckling av ytor. Det inne-
bär att bolaget fortsätter fokusera mot Sörviksområdet, 
tillsammans med Fröland som är det framtida utveck-
lingsområdet. Arbetet med att avveckla ytor på Badö/
Bäve och utveckla Fröland görs i nära samarbete med 
Uddevalla kommun. 

Verksamheten i koncernen har bedrivits och ut-
vecklats i enlighet med det kommunala ändamålet att 
förvalta och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- 
och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur 
och logistik i hamnen.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 124,2 123,0 116,0

Resultat efter finansiella poster 5,7 3,5 14,1

Balansomslutning 196,1 217,5 193,3

Investeringar 24,8 47,0 76,8

Antal anställda 80 85 80
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UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Uddevalla Omnibus koncernresultat efter finansiella 
poster för räkenskapsåret 2020 uppgick till -0,9 mkr. 
Årets nettoomsättning uppgår till 147,0 mkr. Ränta-
bilitet på totalt kapital är knappt 1 %, att jämföra med 
koncernkravet om 3 %.

Uddevalla Omnibus förvärvade i månadsskiftet 
augusti/september samtliga aktier i Lysekils Busstrafik 
AB. 

Den sammanlagda verksamheten blir ett viktigt nav 
för busstrafiken i Bohuslän, med de upphandlade tra-
fikavtalen som stabil affärsgrund för respektive bolag. 
Genom samgåendet stärks deras positioner som också 
medför synergieffekter som passar väl in i koncernens 
tillväxtstrategi. De båda bolagen blir starkare tillsam-
mans än var för sig. Verksamheten i dotterbolaget 
anpassas fortlöpande till det kommunala ändamålet. 

Koncernen bedriver linjetrafik som underentrepre-
nör till Bivab (Buss i Väst AB), för trafikhuvudmän-
nen Västtrafik och Jönköpings Länstrafik. Bolagens 
bussar används för stads- och skoltrafiken i Uddevalla 
respektive Uddevalla kommun samt för Ronden 
(region-/ sjukresor). Vidare används fordonsparken för 
upphandlad kollektivtrafik i mellersta Bohuslän och 
Småland samt vid anropsstyrd tågersättning. 

Koncernbolagens verksamheter är förenligt med det 
kommunala ändamålet enligt bolagsordningar samt det 
specifika ägardirektivet och ligger inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Koncernredovisningen avser de fyra månader av 
räkenskapsåret som Uddevalla Omnibus AB ägt 100 
procent av aktierna i Lysekils Busstrafik AB. Jämfö-
relsesiffror är inte tillämpliga. 

Bolagens trafikåtaganden är upphandlade och därav 
konkurrensutsatta. Moderbolagets avtal inrymmer rör-
liga andelar som inkluderar incitament för såväl kva-
lité som vederlag vid förändring i antalet resande med 
bolagets fordon. Förfarandet är i överensstämmelse 
med ägardirektivet, av vilket framgår att bolagens kol-
lektivtrafikverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. 

Spridningen av coronaviruset har ogynnsamt påver-
kat verksamheten. Virusets konsekvenser har lett till 
färre resenärer i kollektivtrafiken, en förändring som 
varit betydande. Färre resenärer innebär minskade 
intäkter. 

Arbete pågår med att finna nya verksamheter som 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 147,0 116,2 115,0

Resultat efter finansiella poster -0,9 0,0 -1,2

Balansomslutning 279,4 122,3 111,5

Investeringar 66,5 24,7 13,6

Antal anställda 196 115 118

omfattar alternativ på både lång- och kort sikt, exem-
pelvis nya upphandlade trafikåtaganden i syfte att öka 
koncernens intäkter såväl som att reducera kostnader. 
Fler bussar i verksamheten ökar dess intäkter och ger 
fler kostnadsbärare till gemensamma resurser. 

Årets investeringar hos moderbolaget avser förvärv 
av aktier i dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB samt 
bussar uppgående till 32,2 (0) mkr respektive 24,0  
(11,1) mkr. Dotterbolaget Lysekils Busstrafik har 
under verksamhetsåret investerat i bussar om 86,2 
(33,5) mkr. Vidare finns bussar under leasingkontrakt 
med anskaffningsvärden om 40,3 mkr. Investeringarna 
innebär att koncernens balansomslutning, som uppgår 
till 279,4 mkr, har expanderat. Den snabba tillväxten i 
balansomslutning medför att soliditeten redovisas till 
knappt 10 %, i jämförelse med målsättningen i ägardi-
rektivet om 28 %. 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik arbetar 
aktivt med att minska miljöpåverkan, som vid urval av 
fordon, deras tekniska utrustning samt val av drivme-
del. Samtliga bussar i bolagens trafik drivs med det 
förnybara drivmedlet HVO (Hydrogenated Vegetable 
Oil). HVO är en förnybar drivmedelskomponent som 
ersätter diesel i dieselmotorer. 

Tillsammans med trafikhuvudmannen Västtrafik 
driver Uddevalla Omnibus fyra bussar med eldrift 
i Uddevalla stadstrafik. Allt för en bättre trafik med 
minskat buller och renare luft. Samtliga bussar i Udde-
valla stadstrafik är el- eller hybridfordon. Verksam-
heten i Småland bedrivs uteslutande med gasdrivna 
fordon. 

Koncernens bolag är certifierade, baserat på 
höga krav ställda, enligt Kvalité- ISO 9001:2015, 
Arbetsmiljö- ISO 45001:2018, Vägtrafiksäkerhet 
ISO 39000:2012 samt Miljöledningssystem ISO 
14001:2015. 
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UDDEVALLA TURISM AB 

Gångpromenad runt Unda
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,9 
(-5,5) mkr och årets nettoomsättning redovisas till 2,3 
(6,7) mkr. Bolagets soliditet uppgick till 76 (71) %. 

Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen 
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och 
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom tre affärsområ-
den inom besöksnäringen:

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Turistinformation med gästhamn & sommarkafé
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen 
både globalt och lokalt och således begränsat brukandet 
av företagets produkter och tjänster samt till stor del 
både hämmat och fördröjt utveckling av verksamheten.

All beställningstrafik med Skärgårdsbåtarna av-
bokades när pandemin slog till och till följd av de 
restriktioner som Folkhälsomyndigheten införde. 
Pandemin innebar också att den reguljära trafikens start 
med skärgårdsbåtarna försköts till juli månad med en 
begränsning om max 25 passagerare/tur. Inga dagsturer 
eller kvällsturer med Byfjorden genomfördes. Detta 
resulterar således att målet med att öka antalet resenärer 
med 2 % årligen ej uppnåddes 2020.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,3 6,1 6,7

Resultat efter finansiella poster -5,9 -5,2 -5,5

Balansomslutning 12,1 7,1 13,0

Investeringar 0,2 0,5 0,1

Antal anställda 7 7 10

Logiuthyrningen på Bassholmen påverkades ej i lika 
hög grad som övrig verksamhet i bolaget, dock mins-
kade antalet gästnätter med -31 % från föregående år. 
Hela Bohuslän minskade -34 % och Västsverige med 
-41 % (hela Sverige -36 %) från året innan. Målet att 
öka gästnattsstatistiken i samma takt som Västsverige 
uppnås ej då ingen ökning skett alls regionalt.

Svemester (att semestra i Sverige) och hemester (att 
stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 
bor på) var två begrepp som blev allmänt kända 2020. 
Bolaget kan se en ökning av deras digitala användare 
(besök på uddevalla.com), en ökning med 16 % från 
2019, varpå målet att öka med 2 % årligen uppnås. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar ett överuttag på 14,2 
(budget 8,5) mkr. Överuttaget avsätts i VA-fond att 
användas till kapacitetsökning vattennätet.

Avvikelsen beror på lägre avskrivnings- och rän-
tekostnader vilket beror på en lägre investeringsnivå 
samt aktivering än budgeterat.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen, vilket omfattar att producera och distribu-
era vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 
därmed förenliga verksamheter.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet.

Uddevalla Vatten AB bedöms ha god ekonomisk 
hushållning då de finansiella målen och verksamhets-
målen, ännu inte fastställda av Uddevalla kommun, 
visar god måluppfyllelse.

Den kommunala vattenförsörjningsplanen som 
presenterades under året visade på framtida vatten-
brist. En utredning påbörjades omgående och den 
lösning som, utifrån värderingar av kostnad, kvalitet 
och säkerhet, visade sig vara aktuell var ett samarbete 
med Trollhättan Energi om att bygga en gemensam 
råvattenledning från Vänern.

Upphandling för omläggning av VA ihop med 
kommunens asfalt-, centrum- samt badhusprojekt 
överprövades och låg stilla med avtalsspärr i väntan på 
dom. Domstolen gjorde ett snabbt förfarande och gav 
Uddevalla Vatten rätt och i slutet av juni kunde avtalet 
vinna laga rätt.

Under februari och augusti har det vid flera tillfäl-
len varit extra höga havsvattennivåer. Detta har gett 
inläckage i bolagets spillvattenledningar och medfört 
att Skansverket renat havsvatten. 

Montage av solceller på Skansverket har skett under 
året.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 118,7 124,2 113,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 126,4 1 128,0 1 051,5

Investeringar 109,2 99,7 138,4

Antal anställda 0 0 0

Dammluckan som reglerar flödet ut från Öresjö kan 
nu fjärrstyras. Det ger bättre möjligheter, personal-och 
tidsmässigt, att optimera vattenhushållningen i Öresjö.

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn 
på Mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska 
risker och cyantoxiner med godkänt resultat.

Betongrenovering i Skansverket bergrum är be-
siktigat med godkänt resultat och målning av ytor i 
bergrummet är klara. Arbete med körytor pågår.

Helrenovering av Fagerhults vattenverk pågår. 
Renoveringen avser såväl byggnad som vattenverksut-
rustning. Syftet är att få ökad driftsäkerhet, effektivare 
styrning, bättre vattenkvalitet samt energieffektivise-
ring.

Skatteverkets beslut om anläggningsbolagens in-
komstdeklarationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat 
och ligger hos Förvaltningsrätten och inväntar beslut. 
Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på rän-
tan för de kommunala lånen.

Investeringar har skett med 109,2 (budget 153,3) 
mkr och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 37,7 
(budget 53,6) mkr.  

Avvikelserna beror framför allt på några försenade 
omvandlingsområden (VA-utbyggnadsplan) samt 
framflyttade exploateringar.
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar ett resultat på 0 mkr. Omsätt-
ningen uppgår till 90,8 (budget 96,1) mkr. Ett år 
präglat av Coronapandemin och de bidrag (sjuklöner) 
och minskningar av kostnader (arbetsgivaravgifter) 
från staten som det har inneburit tillsammans med att 
sammanslagning av databaser till kundsystemet inte 
blivit av är tre anledningar till den positiva avvikelsen. 
Förutom detta är det till stor del personalkostnader 
som gör avvikelsen, en drifttekniker anställs först 
nästa år men var budgeterad för 2020, något lägre 
beredskapskostnader för året och glapp vid omsättning 
av personal. Flertalet kurser har ställts in under året 
pga pandemin och de som kräver fysisk närvaro är 
fortsatt inställda.

Inga investeringar har skett under året.
Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, 

Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  
Västvatten AB fakturerar alla intäkter och kostnader 
till sina ägarbolag och redovisar varje månad och även 
i årsbokslutet ett resultat på 0 mkr.

Västvattens verksamhet består i att svara för admi-
nistration och ekonomi samt drift och underhåll av 
VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverk-
samhet i VA-frågor.

Coronapandemin har varit på allas läppar, så även 
på Västvattens. Nya arbetssätt har införts för att 
minska risken för spridning. Fler arbetar hemifrån, fler 
möten sker via teams och alla studiebesök är inställda. 
Tråkigt nog innebar detta också att kretsloppskam-
pen där femteklassare lär sig mer om hur vår planets 
kretslopp fungerar och hur den lokala hanteringen av 
vatten, avlopp och avfall går till har ställts in. 

Västvatten AB har under året övergripande arbetat 
med ett flertal områden som påverkar alla ägarbola-
gen. Bland annat tidigareläggning av budgetprocessen 
och att skapa en långsiktig plan för investeringar och 
reinvesteringar. Där ett första steg är att ta fram en 
10-års plan. Tillräckligt med vatten och hur avlop-
pet ska renas på bästa sätt har också varit i fokus. För 
Uddevallas del har det arbetats med råvattenledning 
från Vänern.

Bolaget arbetar ständigt med att identifiera och 
målsätta verksamheternas processer med ambitionen 
att över tid effektivisera och standardisera arbetet 
med ständiga förbättringar och avvikelser. Under året 
påbörjades också ett mer intensivt arbete för att mer 
systematiskt få in effektiviseringsförslag inom verk-
samheten. Många förslag har inkommit och kommer 
arbetas vidare med eller har redan genomförts. Exem-
pelvis digitala signaturer, effektivare remisshantering, 
mötesstruktur, certifiering av processer, minskade 
lantmäterikostnader och solceller.

För att öka medvetenheten om vatten och avlopp 
har en Västvattenbroschyr tryckts. Denna ska an-
vändas för att presentera bolagets verksamhet samt 
att visa vad vatten och avlopp innebär. Broschyren 
skickas som välkomstbrev till nya kunder.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 89,8 95,7 86,9

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 20,7 14,8 17,7

Investeringar 0,0 0,0 0,7

Antal anställda 105 109 103
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål (enligt stadgarna) att såsom 
allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla kommun 
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträt-
ter för upplåtande av hyresbostäder och uthyrningslo-
kaler. Under året har Stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med företagets affärsidé och vision.

Stiftelsens affärsidé är att erbjuda ett hållbart boen-
de genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter 
i kommunen. Verksamheten ska ta ett samhällsansvar 
och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Stiftelsens vision är att skapa ett hållbart liv i Udde-
valla och vara regionens mest framträdande bostads-
byggare, utvecklare och förvaltare av attraktiva, trygga 
och inkluderande boendemiljöer. Stiftelsen vill vara 
kända för att ha ett stort engagemang, kompetens och 
en hög servicenivå. De är stolta över att driva utveck-
lingen av Uddevalla för deras nuvarande och framtida 
hyresgäster.

Uddevallahem strävar efter att vara en värd för 
alla och vill med det agera för att skapa bästa förut-
sättningar till ett bra boende utifrån hyresgästernas 
perspektiv. Att vara en värd för alla innebär även att 
Uddevallahem är en arbetsplats som är öppen för 
olikheter. Stiftelsen har kompetent personal och ser 
till att vara en aktör som tar ansvar för staden och har 
ambitionen att bidra till ett mer integrerat samhälle.

Det totala resultatet för året uppgick till 45,2 (43,6) 
mkr före bokslutsdispositioner och skatt med ett bibe-
hållet rörelseresultat på 77 mkr. 

Årets resultat för koncernen på 45,2 mkr är i linje 
med prognosen på helår. Med tanke på det milda året 
har driftskostnaderna varit lägre än prognos vilket 
stiftelsen har nyttjat till fler underhållsåtgärder i deras 
fastigheter. Ränteläget har varit gynnsamt under året 
med en budgeterad ränta på 1,80 % och en snittränta 
för året på 1,46 % (exkl. låneavgift) vilket ger en lägre 
räntekostnad på 1,4 mkr.

Uddevallahem har ökade hyresintäkter på totalt 
14,8 mkr som bl.a. beror på Sundbergs hyresintäkter 
på helår jämfört med 6 månader 2019 vilket gör 9,1 
mkr. Hyresintäkten ökar också pga. hyreshöjningar vid 
ROT-renoveringarna och bruksvärdeskorrigering på 
fastigheterna Windingsborg och Fregatten som pågår 
under 7 år samt den årliga hyreshöjningen. 

Under året har stiftelsen ökat underhållsåtgärderna 
med 14,7 mkr. De har bland annat målat fasader och 
renoverat uteplatser på Myntet, renoverat utemiljöerna 

på Skogslyckan med belysning och lekplatser och 
planteringar, införskaffat ny tvättstuga på Tjärhovsga-
tan, installerat robotgräsklippare, bytt låssystem och 
bytt ut fjärrvärmecentraler. 

Avskrivningarna ökar med 3 mkr som beror på 
nyproduktionerna samt ROT-projekten. 

Under året har Uddevallahem satsat på ROT-
renoveringar, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heterna.

Etapp två för ROT-renovering på Bidevindsvägen 
1-3 färdigställdes i december. Denna entreprenad 
påbörjades i januari. Totalt var det 52 lägenheter som 
renoverades. På Tallvägen 2-4 ROT-renoverades totalt 
25 lägenheter, detta projekt pågick under 2020 och 
färdigställdes innan jul. Det monterades också digitala 
låssystem till lägenheterna för att kunna utvärdera och 
analysera dessa till framtida projekt. Sunnanvindsvä-
gen 10 har klätts med ny isolering och fasadskivor och 
fått nya fönster för förbättrat inomhusklimat och sänkt 
energiförbrukning. Projektet var färdigt under april 
månad. Vid mätningar som utfördes efter åtgärderna 
ser vi en energibesparing på ca 30 %, trots det extremt 
milda året.

Uddevallahem har investerat 57 mkr i fastigheter 
under året. Det avser främst rot-renoveringar.

Under 2020 har stiftelsen bland annat renoverat 
tvättstugor, tillgänglighetsanpassat, återställt och 
skapat nya yttre miljöer, förbättrat belysning och lek-
platser. Allt för att skapa en ökad trivsel och trygghet. 
Utöver detta har det genomförts underhåll på platser 
i stiftelsens fastigheter som kunderna inte ser, bland 
annat i undercentraler, putslagningar av fasader, bal-
konger med mera. På Myntet har arbetet fortsatt med 
fönsterbyten och fasadmålningar.

Myndighetskrav som OVK och brandskydd sker 
löpande varje år, så även åtgärder i stiftelsens skydds-
rum.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 351,8 354,5 337,1

Resultat efter finansiella poster 45,2 43,0 43,6

Balansomslutning 2 128,7 2 101,3 2 149,1

Investeringar 53,1 85,0 82,9

Antal anställda 80 85 76
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskiledelen 
inom Uddevalla kommun förvärva fastigheter eller 
tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och för-
valta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägen-
heter och kollektiva anordningar. Stiftelsen ska vara 
ett allmännyttigt bostadsföretag (enligt stadgarna). 

Under året har stiftelsen fokuserat på en hållbar 
förvaltning, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av verksam-
heten i enlighet med Stiftelsens stadgar.

Det totala resultatet för året uppgår till 3,7 (1,3) mkr 
före bokslutsdispositioner och skatt, 1 mkr bättre än 
budget. Det är främst lägre fjärrvärmekostnader pga 
ett milt år samt lägre personalkostnader som påverkar 
det förbättrade resultatet. 

Stiftelsen arbetar med fokus på att ta hand om deras 
fastigheter på ett så professionellt sätt som möjligt. 
Under 2020 har 2,0 (3,0) mkr lagts på underhållsåtgär-
der. 

Stiftelsen har bland annat installerat robotgräsklip-
pare på Kaprifolvägen. Investerat i en ny värmean-
läggning på Korepmyrsvägen och utemiljöarbeten runt 
om i beståndet.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 13,9 14,1 13,7

Resultat efter finansiella poster 3,7 2,1 1,3

Balansomslutning 82,1 81,5 83,5

Investeringar 1,5 1,1 0,6

Antal anställda 3 3 3

Ljungskilehem har investerat 1,5 mkr i värmesys-
tem, hjärtstartare och robotgräsklippare. 

Hyresintäkterna för året ökar med 0,3 mkr och det 
beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöj-
ningen för året blev 1,8 % från 1 april 2020. Det är 
fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför 
ingen vakans på bostäder. 

Räntekostnaderna är totalt 1,2 (1,2) mkr. 
Den totala låneportföljen uppgår till 55,7 mkr jäm-

fört med 60,5 mkr för 2019.
Soliditeten är 21 (22) %.

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. 

Under 2020 har samtliga lägenheter och större lo-
kaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen 
bestått av att förvalta befintligt bestånd. En planering 
och förprojektering för stambyte av 114 lägenheter i 
Walkeskroken har påbörjats och pågår. 

Årets resultat för koncernen är 3,8 mkr vilket är 
betydligt bättre än budget som låg på 0,9 mkr. Denna 
positiva budgetavvikelse beror framförallt på lägre 
räntekostnader och att man varit återhållsam med 
underhållet i fastigheterna för att därmed stärka stiftel-
sens kassa. Soliditeten har under året ökat.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 34,7 34,9 34,2

Resultat efter finansiella poster 4,6 1,5 2,5

Balansomslutning 289,6 271,8 287,9

Investeringar 0,3 0,0 46,0

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA
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Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 
Herrestad. Detaljplanearbetet har under året inväntat 
besked huruvida Uddevalla kommun och Länsstyrel-
sen kommer fram till en lösning av trafiksituationen 
på Riksväg 44 genom Uddevalla, som därefter skulle 
godkännas av Trafikverket. I slutet av 2020 har en 
möjlig lösning på trafiksituationen framkommit vilket 
öppnar upp möjligheten för stiftelsen att arbeta vidare 
med detta under kommande år. Målsättningen är att 
skapa mindre och yteffektiva lägenheter i flerbostads-
hus som dels riktar sig till de som söker sin första 
bostad eller till äldre som söker ett mindre och bekvä-
mare boende. 

Stiftelsen undersöker också möjligheten att på 
Strömstadsvägen delta i exploatering av Stadskärnan 
1:31 och där bygga ca 30-40 hyresrätter. 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges 
första internatskola från 1776. I dag är fortfarande den 
viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdo-
mars utbildning och fostran”. Det sker numera i form 
av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 
mkr till 15 stipendiater.

331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör 
skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av 
Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Intäkterna för 
skogsvården blev 0,8 mkr och kostnader för markåter-
ställning, vägreparationer, gallring och underröjning 
blev 0,1 mkr. Totalt resultat för skogsvården blev 0,7 
mkr. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommar-
säsongen. Den pågående Coronapandemin drabbade 
verksamheten hårt. I början av sommaren hade Folk-
hälsomyndigheten infört reserestriktioner, men dessa 
släpptes vid midsommartiden. Beläggningen under 
STF-perioden (juni-augusti) var 1766 gästnätter vilket 
var betydligt färre (778) än 2019. 

Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang drabbades också hårt av coronarestrik-
tionerna. Alla bokningar utom tre under perioden maj 
– september blev inställda och i några fall flyttade till 
säsongerna 2021 och 2022.

Årets större byggnadsvårdsprojekt var renovering 
och målning av Bikupan. Till renoveringen beviljade 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 2,7 2,6 2,1

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,0 -1,4

Balansomslutning 6,5 7,4 7,7

Investeringar 0,0 0,0 1,4

Antal anställda 4 5 6

Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen bidrag om till-
sammans 0,15 mkr. Stiftelsens kostnad blev 0,09 mkr.

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
Sådana arbeten har varit renovering av en lägenhet i 
Grindstugan, röjning och rensning efter en hyresgäst 
i Skräddarbostaden, målningsarbeten i Snäckan och 
Sjöstugan.

Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.

Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Under året har en medarbetare gått i pension. På 
grund av stiftelsens ekonomi har ingen ersättare 
anställts.

Årets resultat för hela verksamheten uppgår till 0,7 
mkr.

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG, FORTSÄTTNING

2020 blev HSB norra Bohuslän 
tillsammans med HSB stiftelsen 
Jakobsberg en av tre nominerade på 
Branchmarkevent 2020 till att ta emot kundkristallen 
för ”Största lyft Serviceindex 200-999 lägenheter”. 
Stiftelsen har kö och god efterfrågan på deras lägenhe-
ter och ser ovan nämnda nominering som ett kvitto på 
att de långsiktigt är en god och aktiv aktör på markna-
den vilket uppfyller deras ägardirektiv. Ambitionen är 
att framöver bli en ännu större aktör, genom förvärv 
och nyproduktion vilket också går hand i hand med 
stiftelsens ändamål.  

En stabil efterfrågan på stiftelsens lägenheter och 
lokaler och en fortsatt anpassning till mer energieffek-
tiva åtgärder och lösningar i deras fastigheter talar för 
en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet.
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Årets verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är ett 
kommunalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning och 
räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och 
säker miljö för människor att vistas i. Förbundet an-
svarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommunerna, Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Resultatet för året uppgår till 1,3 mkr. Exempel på 
större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivarav-
gifter då förbundet begärt nedsättningar för utbetalning-
ar som gjorts under perioden 1 mars till och med 30 juni 
efter Riksdagens beslut och lägre utbildningskostnader 
för personalen till följd av Coronapandemin. Förbun-
det har även haft lägre kostnader över lag på samtliga 
brandstationer och kostnader hänförbara till uteblivna 
externa brandutbildningar. Förbundet har haft högre 
intäkter än budgeterat exempelvis lönebidrag och för-
säljning av fordon. Negativa budgetavvikelser återfinns 
bland annat i form av högre personalkostnader, datorer 
och datautrustning, köp av annan räddningstjänst, re-
paration och service av fordon och revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budgeterat 
exempelvis onödiga brandlarm och saneringsuppdrag, 
tillsyn och uteblivna externa utbildningar. Resultatet är 
0,2 mkr starkare än föregående år, vilket bland annat är 
ett resultat av pandemin.

I samband med Förbunds-/räddningschefens pensio-
nering i augusti gjordes en ny tillfällig organisation med 
tf Förbundschef och tf Räddningschef.

Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänste-
köp av funktionen förbundschef. Avtalet trädde i kraft 
2020-08-17 och innebär att NÄRF:s förbundschef också 
är tf Förbundschef i RMB. Till funktionen räddnings-
chef har tillförordnande skett inom RMB. 

Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas 
stå klart halvårsskiftet 2021.

Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. 
Beräknas stå klar halvårsskiftet 2023.

Ett förslag till avtal har tagits fram och presenterats 
för övriga räddningstjänster inom Fyrbodal, detta har 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Nettoomsättning 79,8 87,8 95,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 1,1

Balansomslutning 51,7 53,4 57,5

Investeringar 4,6 5,4 3,2

Antal anställda 194 200 203

resulterat i förhandlingar med Räddningstjänsten Orust 
som ansluter till LC 54 och vår gemensamma system-
ledning från och med 18 januari 2021. Förhandlingen 
med Orust innefattar även att RCB-funktion (räddnings-
chef i beredskap) övertas av gemensam RCB i RMB/
NÄRF.

Under hösten fattade Riksdagen beslut om ny LSO 
Framöver kommer beslutade förändringar att påverka 
förbundets verksamhet inom flera områden. Exempel 
på detta kan vara att MSB ersätter Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet för räddningstjänsten, föreskrifter 
med krav på räddningstjänsterna att ingå i en större 
operativ systemledning, föreskrifter om utformning av 
handlingsprogram mm.

Utveckling av den gemensamma operativa system-
ledningen med NÄRF kommer att fortgå. Närmast 
genom att Räddningstjänsten Orust kommer att ingå i 
denna från 2021-01-18. Arbetet med att skapa en sam-
syn mellan räddningstjänsterna i VG, om systemled-
ning, kommer att utgöra en viktig fråga och resultatet av 
detta arbete kommer att påverka förbundets verksamhet 
för en lång tid framöver.

Att rekrytera och bibehålla RiB-personal kommer 
under 2021 att ytterligare prioriteras. I takt med att svå-
righeterna till rekrytering av denna personalgrupp ökar, 
måste nya strategier för rekrytering samt att bibehålla 
denna grupp tas fram. Förbundets RiB-personal utgör 
en majoritet av deras personalresurser och därmed grun-
den för bemanning på deras brandstationer.

Det är också viktigt att personalförsörjningen av hel-
tidsbrandmän har en hög prioritet för framtida rekryte-
ringar till denna yrkesgrupp.

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN
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KORTA FAKTA

2020 2019 2018 2017 2016

Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag st 93 100 91 68 69

Inkomna synpunkter (klagomål) st 42 49 36 42 -

Inkomna synpunkter (beröm) st 1 13 24 8 -

Genomförda medborgardialoger st 3 9 7 3 -

Kommunstyrelsen

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 90 169 249 350 688

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 683 718 735 688 612

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % 3,8 4,5 - - -

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 855 4 833 4 796 4 645 4 486

Hushåll med försörjningsstöd * antal 1 400 1 399 1 311 1 272 1 400

Barn och utbildningsnämnden

Barn i kommunal förskola antal 1 701 1 702 1 629 1 672 1 598

Barn i fristående förskola antal 1 239 1 135 1 132 1 069 1 158

Barn inom pedagogisk omsorg antal 234 224 288 252 281

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 547 2 581 2 484 2 488 2 395

Barn i fristående fritidshem antal 331 392 401 336 352

Barn i kommunal förskoleklass antal 603 639 635 592 642

Barn i fristående förskoleklass antal 79 73 81 81 84

Elever i kommunal grundskola antal 5 384 5 361 5 225 5 038 4 948

Elever i fristående grundskola antal 752 760 741 748 718

Elever i grundsärskola antal 91 75 65 86 54

Elever i kommunal gymnasieskola antal 3 028 3 041 3 102 3 166 3 067

Elever i fristående gymnasieskola antal 332 341 397 398 441

Elever i gymnasiesärskola antal 90 79 53 70 49

Elever på komvux, inkl. SFI antal 2 981 2 654 2 841 2 793 2 598

Socialnämnden

Köpta vårddagar missbruk antal 3 549 2 954 4 131 3 507 2 074

Personer med beslut om LSS-insats antal 537 526 491 495 475

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 231 235 209 209 191

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 77 79 80 82 89

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 39 900 39 783 39 707 44 948 46 334

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och 
rehabiliteringsplatser antal 738 665 689 695 704

Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana m 1150 650 225 990 300

Bygglovsärenden st 607 523 588 662 623

Förhandsbesked st 97 86 60 43 59

Miljöärenden st 2 593 1 866 1 698 2 207 1 316

Livsmedelsärenden st 823 922 904 811 263

*Siffran för år 2020 är preliminär.
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2020 2019 2018 2017 2016

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

Lantmäteriförrättningar st 132 142 146 148 127

Kart- och mätärenden st 923 870 859 866 578

Planuppdrag st 19 19 8 7 12

Detaljplaner färdiga st 7 2 10 5 10

Producerade lägenheter detaljplan st 405 0 112 93 120

Detaljplanerad orörd mark ha 2,7 0 2,4 0,4 13

Tillbudsrapporter antal 54 27 56 28 17

Kultur och fritidsnämnden

Besökare Bohusläns museum antal 106 157 247 566 270 273 280 095 276 387

Besökare Regionteater Väst antal 3 785 7 761 10 270 8 708 12 495

Kulturskolan elevplatser antal 1 383 1 293 1 150 1 155 1 169

Biblioteken lån (fysiska och digitala) antal 286 796 348 996 340 495 339 807 354 850

Emaus lantgård besök antal 27 300 36 533 37 332 46 347 47 216

Fridhemshallen besök antal 32 000 38 500 38 000 39 580 44 175

Walkesborgsbadet besök antal 53 557 79 469 110 873 118 223 103 651

Bowlinghallen besök antal 24 831 48 022 50 000 56 500 -

Båt  
Foto: Peter Ljunggren

ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN  91

ÖVRIGT  |  KORTA FAKTA



92  ÅRSREDOVISNING 2020 UDDEVALLA KOMMUN

ÖVRIGT  |  REVISIONSBERÄTTELSE

 

 

 
 

 
 

  

             Till fullmäktige i  
Uddevalla kommun, 
organisationsnummer 
212000–1397 

Kommunens revisorer 
 

 

      
     

    
  

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot bakgrund av Covid-19. 
Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så 
utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 
krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med att hantera de 
utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram den utökade granskningen avseende inköp & upphandling. Granskningen 
visade att kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete med direktupphandlingar. 
Avvikelser som konstaterats är bristande efterlevnad av rutiner och lag om offentlig upphandling vilket visar på brister i 
styrning och intern kontroll av verksamhet. Kommunstyrelsen och socialnämnden bör vidta åtgärder för att stärka 
arbetet med direktupphandlingar. 

Ur redogörelsen vill vi därutöver lyfta fram granskningen av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Granskningen 
visade att det finns brister. Avvikelser från investeringspolicy har konstaterats kring underlagen för investeringar. 
Avvikelser har också noterats för den ekonomiska uppföljningen av projekt, både vad gäller uppföljning till nämnden 
och förutsättningarna för detaljerad uppföljning inom projektorganisationen. 

Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige uppställt 
för god ekonomisk hushållning. Bedömningen har försvårats av att det saknas en definition för god ekonomisk 
hushållning som innefattar hela kommunkoncernen och av att Covid-19 inneburit en exceptionell situation med negativ 
påverkan på måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TOMAS AMLÖV
Undertecknare
Serienummer:
IP: 155.4.xxx.xxx
2021-04-01 08:02:17Z

Carl-Johan Sernestrand
Undertecknare 2
Serienummer
IP: 85.225.xxx.xxx
2021-04-01 08:06:50Z

JOAKIM LUNDVALL
Undertecknare 3
Serienummer:
IP: 83.187.xxx.xxx
2021-04-01 09:53:48Z

ULF TEGHAMMAR
Undertecknare 4
Serienummer:
IP: 165.225.xxx.xxx
2021-04-01 13:35:47Z

BO SANDELL
Undertecknare 5
Serienummer
IP: 217.213.xxx.xxx
2021-04-01 14:08:17Z

CHRISTIAN PERSSON
Undertecknare 5
Serienummer
IP: 217.215.xxx.xxx
2021-04-01 15:04:06Z

BENGT ANDERSSON
Undertecknare 5
Serienummer
IP: 90.230.xxx.xxx
2021-04-01 16:32:22Z

INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON
Undertecknare 5
Serienummer:
IP: 90.235.xxx.xxx
2021-04-01 17:00:39Z
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Kurt Hansson
Undertecknare 5
Serienummer:
IP: 81.233.xxx.xxx
2021-04-02 09:14:25Z
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Vi åberopar bifogad redogörelse. 

 
 
 
Datum enligt digital underskrift 
  
 
 
Tomas Amlöv  Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand   
Ordförande   1:e vice ordförande  2:e vice ordförande   
 
 
  
Ulf Teghammar Bengt Andersson  Bo Sandell 
 
 
             
Inger Gillberg-Carlsson Joakim Lundvall  Kurt Hansson 
 
 
Bilaga: 
Redogörelse för revisionen år 2020 
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BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och an-
läggningar. 

Avskrivningar 
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en an-
läggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning.

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk formell förpliktelse vars 
belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd. Kost-
naden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen 
uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut förde-
lad på tillgångar och skulder.

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat 
sig på olika sektorer, jämfört med budget.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år. 

Koncernredovisning 
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Uddevalla kommun) och dess ägda 
företag (över 20 %) sammanställs som om dessa vore 
en enda ekonomisk enhet.

Nettoinvesteringar
Utgifter för investeringar med avdrag för de investe-
ringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Anger hur stor del 
av skatteintäkterna som används till den löpande verk-
samheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader un-
der perioden samt återger hur förändringen av kommu-
nens eget kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital (%). Anger 
betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.

Självfinansieringsgrad och 
egenfinansiering
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från 
den löpande verksamheten dividerat med nettoinveste-
ringar. Visar hur stor del av investeringar som finansie-
ras med egna medel. 

Egenfinansiering är ett liknande mått där avskriv-
ningar och resultat divideras med nettoinvesteringarna.
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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.



Besöksadress:
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60  00
www.uddevalla.se




