
Finansiell profil 2018 
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla för 
2016–2018.  Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och Hallands 55 kommuner för åtta 
finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste resultatet och 55 är det 
svagaste. 
 
Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2018 med två steg jämfört med 2017, från plats 30 till 32. Årets 
mål enligt strategiska planen är minst plats 27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för 2018 är därmed 
inte uppnått. 
 

 
Färgmarkering: Grönt=25 % starkaste Gul=50 % mitten Rött=25 % svagaste 
 
I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla försämrat resultatet för fem nyckeltal, förbättrat två, medan ett 
är oförändrat. De nyckeltal som försämrats mest är ”Kassalikviditet”. Ett gott resultat för skattefinansieringsgrad 
av investeringarna förklaras av en låg investeringsnivå vilket har andra negativa effekter än det strikt ekonomiska 
perspektivet. 
 
För tre av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten och 
kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som kräver 
långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. Kassalikviditens resultat tillskrivs inte samma tyngd då det är en 
följd av kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen likviditet som 
möjligt. 
 
Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. I den 
övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat” (genomsnitt 2016 
– 2018) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2018 inkl. pensionsskulden mellan 0 – 20 %).  
 
Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör 
förbättras till runt 2% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida 
utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera 
framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största vikt att kommunen, 
om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. 
 
Nytt från förra året är är att denna profil även görs för hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras 
effekten av vår koncernbank och blir mer rättvisande. Resultatet är att koncernen är närmare genomsnittet för 
gruppen jämfört med kommunens och koncernens resultat är något försämrad jämfört med föregående år. 
 

Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat före extraordinära poster 26 22 21 33 33
Resultat före extraordinaära poster, snitt 3 år 24 26 19 23 24
Soliditet 38 38 39 40 43
Kassalikviditet 51 47 46 40 49
Finansiella nettotillgångar 25 23 21 22 23
Skattesats 40 44 44 44 43
Budgetföljsamhet 26 18 19 27 29
Skattefinansieringsgrad av investeringar 31 26 10 11 9
Snitt 33 31 27 30 32

Plats



 
  


