Första spadtaget för Källdalsskolan
I augusti startade bygget av nya
Källdalsskolan och därmed ett av de
största byggprojekten i kommunen.
Skolan byggs för elever i årskurs F–6 och
kommer även att innehålla idrottshall,
fritidsgård och infotek.

Ett år i
Uddevalla
Ett axplock ur vår verksamhet 2017

Varje år gör Uddevalla kommun en årsredovisning som bland
annat innehåller en finansiell rapport och analys av året som
gått. För att Uddevallaborna på ett enkelt och lättförståeligt
sätt ska kunna ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning
så görs även denna populärversion av årsredovisningen. Här
kan du bland annat läsa om vad kommunen använt skattepengarna till under året och få en tillbakablick på några av
alla de händelser och aktiviteter som ägde rum under 2017.
Uddevalla kommuns årsredovisning 2017 finns att läsa och ladda ner på uddevalla.se
från och med 2018-04-12.

4 │ UDDEVALLA – HJÄRTAT I BOHUSLÄN

Detta hände 2017
månad för månad
Det arbetar cirka 4 500 personer i den kommunala verksamheten i Uddevalla. Och vi som bor här är 55 870. Så
det är klart att det händer en hel del i kommunen under
ett år. Här är ett litet axplock av allt det kommunen
har arbetat med under 2017.

JANUARI

6 500
Reflexer delas ut till
cirka 6 500 skolbarn
i Uddevalla kommun. Det är grundskolan i Uddevalla kommun
och Hälsopolitiska
rådet som investerar i skolbarnens
säkerhet i trafiken
genom att dela ut
reflexband.

FEBRUARI

Många nya företag
Antalet nystartade
företag i Uddevalla
har ökat kraftigt
jämfört med förra
året. Uddevalla
kommun är också
bäst i landet vad
gäller medborgarnas möjligheter att
delta i kommunens
utveckling. Det
visar en undersökning som utförs av
Sveriges kommuner
och landsting (SKL).

MARS
Ombyggd station
i Ljungskile klar

Ny fixartjänst lanseras
Nu går det att anlita Hemmafixarna – kommunens nya tjänst för dig som är över 70 år
eller har problem med balansen. Hemmafixarna hjälper till med enkla sysslor som
byte av glödlampor, sätta upp gardiner
med mera.

Nu är ombyggnationen av Ljungs
kiles stationsplan
snart klar. Stationsplan har blivit mer
tillgänglig så att
det blir lättare att
ta sig fram med till
exempel barnvagn,
rullator och rullstol.

Vacker bokbuss ut
på vägarna
En ny, färggrann
och konstnärligt
utsmyckad bokbuss sätts i trafik till
förskolor, skolor och
allmänhet runtom
i Uddevalla kommun.
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10 miljoner för bättre
hälsa i kommunen
2017 KRAFTSAMLADE Uddevalla kommun för

att förbättra hälsan och arbetsmiljön för sina
medarbetare. Totalt satsades 10 miljoner
kronor på hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Målsättningen är att minska sjukfrånvaron på både kort och lång sikt.
politiskt initiativ. Den görs
mot bakgrund av att antalet sjukskrivningar i
kommunen har ökat de senaste åren från 5,19
procent 2010 till 7,76
procent 2016. Ökningen
HÄLSORESAN
är inte utmärkande
för Uddevalla – flera
kommuner i landet har
en liknande utveckling.
Däremot är det unikt
att man väljer att satsa
så stora resurser på att
vända trenden.
SATSNINGEN ÄR ETT

En inspirerande föreläsning om
träning, hälsa och motivation

APRIL

MAJ

FoTo: MArkuS HolM

Under våren gav fysiotera
peuten Marie Dygd Norberg
tips på hur man kan träna vid
Bjursjöns utegym.

Det här är föreläsningen för dig
som vill ha ny motivation och
pepp till ett hälsosamt liv samt
få tips på hur du gör detta till en
god vana.
Annika talar om vikten av motion, varför vi
behöver träna, hur vi kan effektivisera vår
träning och skapa utrymme för träningen
i vår vardag. Samtidigt som hälsomedvetenheten ökar växer också ohälsan mer och
mer.

Träning, hälsa, motivation

Tid: 15:00–16:30 eller
18:00–19:30
Plats: Östraboteatern
Anmälan: Senast 6 mars till Xxxx

JUNI

19
Första spadtaget i kvarteret Åberg
Götenehus tog tillsammans med Uddevalla
kommun det symboliska första spadtaget
i kvarteret Åberg i centrala Uddevalla. Ett
20-tal gäster var på plats när Götenehus
koncernchef Claes Hansson tillsammans
med kommunalrådet Ingemar Samuelsson och en av bostadsrättsköparna satte
spaden i marken.

Nytt stöd för unga
utan arbete
Är du 20–24 år och
är osäker på vad
du ska göra i framtiden? Projektet Link
jobbar uppsökande för att hitta
unga som hamnat
utanför arbetsmarknaden.

Det var många
som ville vara med
på festligheterna
med bandklippning, tårta och
rundvandring när
19 nya service
lägenheter invigs
på Stora Nygatan.

Uppfräschade Landbadet invigdes 6 juni
Det blev bland annat ny marksten, nytt
gräs och nya uteduschar. Dessutom
målades 50-metersbassängen om, nya
vattenledningar drogs och ett nytt staket
kom upp runt området. Nya Landbadet
invigdes och öppnades i samband med
nationaldagsfirandet 6 juni.
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Stor grillfest på
Skogslyckan
spred sig utanför Skogslyckans vård- och omsorgsboende i augustisolen.
Alla boende och anställda bjöds på äkta grillunch av Joakim ”Jocke” Odehed, lagkapten
i svenska barbeque-landslaget.
LJUVLIGA DOFTER

entrecote, varmrökta färska korvar och grönsaker som paprika, zucchini och spetskål. Dessutom saftigt
kött, pulled pork, som tillagats i 14 timmar.
Allt hade legat över glöd i olika varianter.
– Det bara smälte i munnen. Det var gott!
Han är jätteduktig som har skött det här, sa
Elin Jiremo som bor på Skogslyckan.
Initiativet till grillfesten togs av Isabel
Dalholmer, aktivitetssamordnare vid Skogslyckans dagverksamhet. Hon ville hitta på
något extra som kunde sätta guldkant på
tillvaron för de boende.
VARMRÖKT LAX, KYCKLING,

JULI

”Jocke” Odeheds grillmat
blev en succé.

AUGUSTI

Med digital karta
på Bohusleden

Smarta bänkar
vid Kungsgatan i
Uddevalla
Centrums nya parkbänkar har solceller
och gratis wi-fi, så
nu kan du både
ladda och surfa
medan du hänger
på Kungsgatan.

Nu har Bohusleden
klivit in i den digitala
världen. Från och
med 2017 kan du
som vandrar se
information om
delsträckorna i en
interaktiv karta.

Alla elever får digital kompetens
Uddevalla kommun arbetar aktivt för att
säkerställa alla skolelevers digitala kompetens och ha en likvärdig IT-teknik på alla
skolor. Ett exempel på detta är satsningen
på Chromebooks till alla elever från
förskoleklass upp till gymnasiet.

SEPTEMBER
Studentmed
arbetare ny
anställningsform

Stor satsning på
sårvård ska minska
lidande

Om du studerar
på högskola,
universitet eller
annan eftergymnasial utbildning så
har du möjlighet
att jobba extra i
kommunen. Från
och med hösten
2017 är det möjligt
att få anställning i
Uddevalla kommun
som studentmedarbetare.

Sjuksköterskor och
undersköterskor från
socialtjänsten ska
bli ännu bättre på
sårvård. Satsningen
väntas snabbt ge
resultat. Det visar
goda exempel
där den genomsnittliga läketiden
sänktes från 40 till 12
veckor per sår efter
genomgången
utbildning.
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Vårt nya kontakt
center öppnar
HAR DU EN FRÅGA till

kommunen? Torsdag
den 1 juni öppnade kommunens kontaktcenter som ska ge snabb service till invånare,
företag och andra. Kontaktcenter ger svar på
enkla frågor och är en väg in till kommunen.
I kontaktcenter arbetar 15 kommunvägledare som svarar på mejl, inlägg i sociala
medier, telefonsamtal och tar emot besök.
Kontaktcenter är placerat i Rådhuset vid
Kungstorget.
lättare för alla att komma i
kontakt med någon i kommunen. Kontaktcenter innebär en förbättrad service för våra
invånare och andra som behöver ha svar på
en fråga. Samtidigt blir kommunens organisation effektivare när tid frigörs för att
handlägga mer komplicerade ärenden, säger
Lars Hultberg, chef för kontaktcenter.
– NU GÖR VI DET

Kommundirektör Peter Larsson
och kommunstyrelsens ord
förande Ingemar Samuelsson
inviger kontaktcenter.

OKTOBER

NOVEMBER
Fritidskort Lov –
gratis kollektivtrafik

Över 60 nyanlända i jobb efter exportprojekt
Många nyanlända i Uddevalla har hög kompetens och behövs på arbetsmarknaden.
Här finns även lokala företag som vill växa
och utvecklas. Projektet Exportfrämjande
integration har lyckats matcha dessa två
behov – med lyckat resultat!

Du som går i åttonde eller nionde
klass, samt första
eller andra året på
gymnasiet kan ansöka om Fritidskort
Lov. Kortet innebär
att du får åka gratis
dygnet runt med
Västtrafiks kollektivtrafik inom hela
Västra Götalandregionen under
skolornas jullov och
sommarlov.

DECEMBER

Här finns fritt wi
Nätverk: UA Publikt.

Inget lösenord

fi!

krävs.

lla.se/wifi

Läs mer på uddeva

Fritt wifi i kommu
nens lokaler
Vill du koppla upp
dig på internet?
Nu finns det fritt wifi
i ett 80-tal lokaler
i Uddevalla där
kommunen har
verksamhet.

Förstudie för ny brandstation godkänd
I december godkände kommunstyrelsen
en förstudie som visar förutsättningarna för
att placera en ny brandstation i Uddevalla vid Excersisvägen nära riksväg 44.
Utgångspunkten är att ha brandstationen
på en strategisk plats som ger effektiva och
snabba insatser vid räddningsuppdrag. Det
är Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän
som beställt en
förstudie inför
byggnation av
ny brandstation.

8 │ UDDEVALLA – HJÄRTAT I BOHUSLÄN

Verksamheten 2017 i siffror
Uddevallas resultat blev
+ 92 miljoner kronor. Verksamheterna gick dock 20
miljoner kronor sämre än
budget. Överskottet finns
framför allt i högre skatteintäkter, bättre finansnetto,
lägre pensionskostnader
samt statsbidrag för ökat
bostadsbyggande. Det
ekonomiska läget inför
framtiden har blivit något
sämre då verksamheternas
resultat gentemot budget är
60 miljoner kronor sämre än
föregående år.

Härifrån kommer kommunens intäkter
Kommunens intäkter består till största
delen av skatteintäkter från invånarna.
Skatteintäkterna baseras på skattesatsen
som kommunfullmäktige beslutat. Förutom
skatteintäkter har kommunen intäkter i
form av olika avgifter, statsbidrag med
mera. Tillsammans ska intäkterna finan-

siera de olika tjänster som kommunen
tillhandahåller invånarna.
Kommunens intäkter uppgick till 4 235
miljoner kronor varav skatter, utjämning
och statliga generella bidrag svarade för
3 228 miljoner kronor.

Avgifter 3%
Skatt 59%

Riktade statsbidrag 8%

Bidrag 18%

Övrigt 3%
Räntor 1%

Ersättning från landsting/kommuner 5%

Hyror och
arrenden 3%

Kraftig ökning av
skatteintäkterna
Skatteintäkterna ökade
med 6 procent eller 182
miljoner kronor under året
jämfört med 2016.

Investeringar
Årets investeringar uppgick
till 189 miljoner kronor, vilket
innebär en ökning med
54 mkr jämfört med 2016.
Största enskilda investeringen var nybyggnationen av
Källdalsskolan med 30 mkr.

Så här fördelades kommunens kostnader
De pengar kommunen får in används till
olika typer av kostnader. I detta diagram
ser du hur kostnaderna fördelades under
2017. Här kan du bland annat se att

Personal 64%

64 procent av kostnaderna avser
personal, det vill säga löner med mera
till anställda, som lärare, omsorgspersonal
och parkarbetare.

Lokal/fastighetskostnader 6%

Material 4 %

Köp av verksamheter 13%

Bidrag 3%

Avskrivningar, räntor mm 4%

Övrigt 6%
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Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter
Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar.
Vård, skola och omsorg står tillsammans för cirka 85 procent av kommunens verksamhet.

Övrigt 19 öre

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta 23 öre

Gata och park 3 öre

Kultur och fritid 4 öre

Gymnasieskola 6 öre

Individ och familje
omsorg 7 öre

Grundskola 17 öre

Insatser enligt LSS/SFB
10 öre
Förskola 11 öre

Kommunens investeringar under fem år

Kommunens resultat under fem år
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Visionsbild, Anegrund. Illustration: Liljewall arkitekter
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Statistiken på detta uppslag talar sitt tydliga språk –
Uddevalla växer. Barnen i förskola och grundskola blir
allt fler och enligt prognoserna kommer det att fortsätta
så inom överskådlig framtid.

Det växer i hjärtat av Bohuslän
55 870*

56 000
55 164
55 000
54 180
54 000

53 000

53 517
53 025

+706

0

+984

52 000

+663

kommer centrala Uddevalla få en rejäl
uppfräschning. Centrums huvudstråk Kungsgatan får helt ny
beläggning och nya grönytor, området kring Kungstorget och
Hasselbacken binds ihop med Bäveån genom att en halvcirkelformad trappa byggs ner mot vattnet. Även Norra Drottninggatan ingår i den stora satsningen. Målet är att skapa en mer
attraktiv stadskärna för alla att trivas i och för näringsidkare
att verka i.
Läs mer på uddevalla.se.

Invånare

+492

UNDER EN tvåårsperiod

Befolkningsutvecklingen under fem år

+495

V

äxande barnkullar och fler äldre betyder att Uddevalla i framtiden behöver ännu fler bostäder. Därför
fortsätter Uddevallas stadslinje att växa västerut
från centrala staden i riktning ut mot Byfjorden.
I den nya områdesplanen för Bäveån som antagits av kommunfullmäktige ryms fler vattennära bostäder, restauranger,
nytt kulturhus, badhus, stadshus och resecentrum.
Områdesplanen ger utrymme för upp till 3 500 nya bostäder, mitt i centrala Uddevalla. Målsättningen är att bostäderna
ska blandas med arbetsplatser, butiker, restauranger, kaféer,
förskolor, skolor och andra verksamheter för att skapa ett
levande område dygnet runt.

2013

2014

2015

2016

2017

* preliminära siffror

FRAMÅT

NÅGRA SIFFROR FRÅN 2017

(prognos för 2027)

357

1 697

5 674

3 211

10 260

62 400

Antal
nyregistrerade
företag

Antal barn i
kommunal
förskola

Antal barn i
kommunal
grundskola

Antal barn i
Uddevalla
gymnasieskola

Antal barn i
skolålder, 6–18 år

Antal invånare

(349 år 2016)

(1 595 år 2016)

(5 583 år 2016)

(3 325 år 2016)

(8 410 år 2017)

(55 870 år 2017)

Produktion: Ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen, Uddevalla kommun.
Foto: Uddevalla kommuns bildarkiv, Linda Svensson och Shutterstock.com.

Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00

www.uddevalla.se

