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161231

55 164

Födda
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Uddevallapartiet

5
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Kvinnor

Män
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Sverigedemokraterna
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Vård, omsorg, sociala tjänster
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5 448

Utbildning

2 137

749

2 886
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1 675

1 865
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Byggverksamhet
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2 336

2 491
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990

1 221

2 211

Totalt

61

57
55 763
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE | XXXXXX

Foto: Shutterstock

”En fortsatt positiv utveckling”
Uddevalla har en fortsatt positiv utveckling. Det etableras allt fler nya
företag i vår kommun. Vi är den kommun inom Fyrbodalsområdet
som har den mest positiva befolkningsutvecklingen över tid.
befolknings- och företagsutveckling. Under 2017 togs
Samtidigt har det inte byggts så många bostäder i
beslut om investeringar på Södra Bohusbanan i form av
Uddevalla sedan början på 90-talet. Detta ger oss tydmötesspår och mindre kvalitetsjusteringar. Det är små
liga indikationer om att många tror på Uddevalla och
åtgärder i sammanhanget men ett viktigt steg för att fören framtid här.
bättra kollektivtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla.
Det ekonomiska utfallet för 2017 var bra. NämnderMöjligheten att arbetspendla till och från
na gjorde sammantaget ett marginellt
Göteborg avgör inte bara var Uddevallaunderskott, vilket väl kompenserades
bor kan arbeta, utan också var företag och
med ett bättre skatteutfall och statsbidrag för bostadsbyggande. En bra
Nu står vi inför spännan- organisationer kan rekrytera nödvändiga
planering och kostnadskontroll ligger de utmaningar i att möta kompetenser till sin verksamhet.
Nu står vi inför spännande utmaningar
till grund för att verksamheterna
många nya barn som ska
i att möta många nya barn som ska in
genomfört det som gått med gällande
in i skolsystemet.
i skolsystemet och äldre som behöver
budget.
olika former av stöd för att behålla en god
Det är förståeligt att man kan
livskvalitet. En viktig förutsättning för att klara detta
fundera på om ett så stort överskott som 92 mkr är rimligt
är att vi får igång de investeringsobjekt som finns i plasamtidigt som vi har verksamheter som inte fullt ut klarar
neringsfasen. Vi måste starta upp byggnationen av fler
den kvalitet som vi önskar. Utfallet är 28 mkr bättre än
skolor, förskolor och olika former av äldreboenden.
vad vi budgeterat vilket är långt mindre än 1% av nettobudgeten.
ATT STÅ PÅ EN stabil ekonomisk grund är avgörande
för att kunna genomföra de investeringar som krävs
för att kunna ge våra invånare den service de har rätt
att förvänta sig. Det är också nödvändigt för att kunna
genomföra den stadsutveckling som behövs för att
Uddevalla även fortsättningsvis skall ha en positiv

Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande
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”Uddevalla är i ett
expansivt skede”
2017 var ett år med många nya viktiga initiativ. Uddevalla fick ett kontaktcenter som gör oss till en än mer tillgänglig kommun. En stor produktion av bostäder
möter den växande befolkningens behov och många lyckade evenemang
gick av stapeln. Bland mycket annat.
Uddevalla kommun är i ett expansivt skede med fortsatt
hög befolkningstillväxt samt positiv utveckling av nya
företag. Vi var per 20171231 55 763 personer i kommunen vilket innebär en befolkningsökning om 599
personer under året som gått. Under året har 672 barn
fötts, vilket är det högsta antalet nyfödda under hela
2000-talet.
Kommunen har stort behov av välfärdsinvesteringar
under de kommande åren, inte minst i lokaler avsedda
för förskola, skola och omsorg. 2017 har präglats av en
hög pågående produktion av bostäder. Ambitiösa planer
finns för utveckling av staden och nya bostadsområden.
Mycket kraft och resurser har lagts i tidiga faser i dessa
större projekt.
Ekonomiskt har kommunen under året uppnått sina
finansiella mål och står relativt väl rustade inför framtidens investeringsbehov.
En överenskommelse med den idéburna sektorn har
gjorts under året avseende utveckling av den sociala
ekonomin. Detta är en viktig plattform för framtiden
och den fortsatta utvecklingen av vårt gemensamma
samhälle.
UDDEVALLA KOMMUN har under året som gått
genomfört ett omfattande verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på arbetsmiljö och hälsa kallat ”Hälsoresan”. 10 miljoner kronor extra har satsats på projektet
under året med fokus på att öka hälsan och sänka
sjukfrånvaron. Stort fokus har varit på att stärka chefer
i deras kompetens samt utveckla och stötta medarbetarnas engagemang. Omfattande hälsoinriktade aktiviteter
har skett i hela vår organisation.
Juni 2017 startade kommunens nya kontaktcenter med ett tydligt uppdrag att framförallt underlätta
kommuninvånarnas kontakt med kommunen. Ett gott
bemötande och tydlig återkoppling står i fokus. Korta
svarstider samt hög intern effektivitet är prioriterat.
Satsningar på digitaliserade processer och utveckling
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av e-tjänster har genomförts och kommer framöver
fortsatt vara viktiga utvecklingsområden. Vi kan redan
nu konstatera att kommunens tillgänglighet via e-post
samt telefon ökat under 2017 gentemot föregående år
och att Uddevalla kommun har en högre tillgänglighet
än genomsnittet för kommuner i Sverige.
VERKSAMHETSÅRET 16/17 fick kommunen statsbidrag för att minska antalet barn i grupperna på förskolan. Effekterna av detta bedöms som mycket goda
i verksamheten. Tyvärr halverades statsbidraget för
verksamhetsåret 17/18 varför viss återgång till tidigare
arbetssätt skett. Kommunen har dock i budget 2018
tillfört medel för att lindra effekten av mindre statsbidrag. Lokalsituationen i förskolan är fortsatt ansträngd
men under 2017 har några nya avdelningar kunnat
öppnas vilket lett till ett visst minskat tryck i kön till
förskoleplats. Genomförandetakten måste dock öka. I
grundskolan väntas elevantalet öka med ca 1 250 elever
inom tio år. Byggnation av en ny skola i Källdal har
påbörjats under 2017.
Inom kommunen har flertalet lyckade arrangemang
genomförts under 2017. För att nämna några initiativ
för platsutveckling av centrum kan nämnas ”Glömda
gömda gårdar”och ”Häng på Hamngatan”. Utveckling av handelsstrategi i samverkan med näringslivet
påbörjades också. Framgångsrika arrangemang där
Uddevalla kommun medverkat med arrangörsstöd kan
nämnas nationell och internationella tävlingar i futsal,
Uddevalla open, Oddebollen, Junicupen, VM i motocross, Solid Sound samt Challenger
Uddevalla.

Peter Larsson
Kommundirekör
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Högkonjunkturen fortsätter
Konjunkturen har under 2017 förstärkts markant och
Sverige har under året varit i högkonjunktur, vilken
även fortsätter in på 2018. Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) bedöms dock inte ha vuxit så
snabbt under året som tidigare antagits. Den höga
investeringstakten dämpades något, vilket drog ned
den totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna.
Bostadsbyggandet är nu på en så hög nivå att det är
svårt att höja den ytterligare. En begränsande faktor
har varit de tilltagande svårigheterna att få tag på
lämplig arbetskraft. Hittills har byggföretagen delvis
löst behoven med hjälp av företag och arbetstagare
från andra europeiska länder. Om tillväxten i Europa
tar bättre fart, vilket många förväntar sig, så kommer
konkurrensen om den arbetskraften att hårdna.
Inflationstakten enligt KPIF-KS (konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, vilket är det
KPI-mått vi använder i bl. a. planeringsammanhang)
under de senaste tolv månaderna var 1,7 % i december att jämföra med 1,8 % i december föregående år.
Inflationstakten över 12 månader enl. det vanliga KPI
var 1,7 % i december.
Riksbankens reporänta har legat still på -0,50 %
under året. De korta marknadsräntorna har stigit
något, exempelvis Stibor 3 månader som i december
2017 var -0,47 % att jämföra med -0,59 % i december
2016. De långa marknadsräntorna, exempelvis 5-årig
swapränta, steg under året från 0,26 % i december
2016 till 0,50 % i december 2017.

Viktiga händelser i Uddevalla under året
Utvecklingen av staden Uddevalla utifrån områdesplanen och strategisk plan har fortsatt genom projekt
för ny stadsdel i området Anegrund, planbesked för
delområde Riverside samt förstudie för ett eventuellt
kulturhus. Utvecklingen av Uddevalla centrum har tagit fart. Kungsgatan och Kungstorget/Hasselbacken är
under ombyggnation, detaljplanearbetet för framtidens
bad är snart i mål och intensivt arbete pågår för att
kunna öppna upp de avspärrade kajerna. Inom förskole- och skolverksamheten har ett fortsatt intensivt arbete skett för att lösa lokalbehov och bemanning i och
med en starkt ökande demografisk påverkan och en
hög andel nyanlända barn och elever. Ny hemtjänstmodell och handlingsplan kring digitalisering inom
socialtjänstens område är exempel på åtgärder för att
möta framtidens behov och en ekonomi i balans. Inom
kultur- och fritidsområdet har inletts ett omfattande
kvalitetsarbete med syfte att utveckla verksamheterna
utifrån en gemensam inriktning och tydligare mål.

Uddevalla når inte god ekonomisk
hushållning 2017
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att
bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk
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hushållning i kommunen ska finansiella och verksamhetsmässiga mål tas fram. Uppfyllandet av dessa mål
ska då anses utgöra definitionen av god ekonomisk
hushållning. De slutliga finansiella och verksamhetsmässiga resultaten för året ska därefter bedömas i förhållande till målen för att avgöra om kommunen lever
upp till sin definition av god ekonomisk hushållning.
För ekonomin är miniminivån kommunallagens
balanskrav, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För att leva upp till kravet på god
ekonomisk hushållning krävs dock mer än detta. De
fyra finansiella målen är satta utifrån hur Uddevalla
kommun definierar god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. För verksamheten är de 22
målen enligt kommunfullmäktiges styrkort definitionen av god ekonomisk hushållning i denna del. Totalt
omfattar kommunens definition av god ekonomisk
hushållning 26 mål.
För Uddevalla gäller att 75 % av målen, dvs tre av
fyra, i respektive perspektiv tillsammans ska vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk
hushållning.
Det finansiella perspektivet
Samtliga fyra finansiella mål, dvs 100 %, uppnås
vilket innebär att god ekonomisk hushållning nås inom
detta perspektiv.
Det verksamhetsmässiga perspektivet
Av kommunens 22 mål i detta perspektiv mäts 19
under 2017. Av dessa uppnås 8, dvs 42 %. Inom detta
perspektiv nås därmed inte god ekonomisk hushållning.
Sammanfattande perspektiv
Sammantaget nås endast 12 av under året 23 mätta
mål, dvs en uppfyllnadsgrad av 52 %. Uddevalla kommun når därmed inte god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet under 2017.

Begränsade sociala ”investeringar”
Inom ramen för framtida budget har 15,0 mkr öronmärkts för en social ”investeringsreserv”. Beslut om
disposition har tagits dels för projekt ”Förstärkt och
samordnat familjestöd” med 11,6 mkr under 5 år, och
dels ”Fallprevention” med 9,6 mkr under 4 år. Under
2017 har 1,6 mkr ianspråktagits till ”Förstärkt och
samordnat familjestöd”, återstår därefter 6,1 mkr. Projektet har en återbetalningstid på 8 år, med start 2017.
Projekt ”Fallprevention” har ianspråktagit 2,5 mkr
under 2017, återstår därefter 6,9 mkr. Projektet har en
återbetalningstid på 9 år, med start 2017. I enlighet
med riktlinjer från bl. a. Rådet för kommunal redovisning redovisas inte den sociala ”investeringsreserven”
som regleringspost i balanskravsutredningen.
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Samhällsutvecklingen i Uddevalla
I november 2016 antog kommunfullmäktige en
områdesplan för planering och utveckling av området
kring Bäveån. Under 2017 har upprättats en projektorganisation, interna resurser har tillsats och konsulter
har knutits till projekten. Inom områdesplanen har delprojekten Anegrund och Riverside startats upp. Under
året beslutades en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Mattssongruppen om att gemensamt skapa en
ny stadsdel i området vid Anegrund och som ett led
i detta har undersökningar avseende bl.a. förorenad
mark och geoteknik utförts. Projekt Riverside fick under hösten planuppdrag och under 2018 beräknas även
beslut om planuppdrag på Anegrund.
Områdesplanen bygger på kommunens samhällsbyggnadsstrategi vilken syftar till att utveckla bostäder
och lokaler på ett ansvarsfullt och hållbart sätt där
skydd och trygghetsskapande åtgärder även bidrar till
stadens försköning.
En genomförendeplan för nya bostadsbyggnadsprojekt har antagits av kommunfullmäktige vilken utgör
en beställning till förvaltningar och bolag för att säkerställa en samordnad verksamhetsinriktning och planering för 2018-2020. Ett tillskott av 1 200 bostäder för
perioden är bedömningen i genomförandeplanen.
Lokalförsörjningsplan är framtagen för 2017-2027
och ligger till grund för beslut om lokalinvesteringar i
flerårsplanen för 2018-2020.
Beslut om att avveckla EMAS och införa ISO
14001:2015 fattades i september 2017. Övergången
till den nya versionen av ISO 14001 innebär att kommunen tar ett bredare strategiskt grepp om miljöfrågor
och sätter större fokus på ledarskap. Det innebär också
att det blir mer fokus på hållbar utveckling och socialt

ansvarstagande. Genomförandet av handlingsplanen
pågår och under våren 2018 kommer granskning för
certifiering att göras. Redan innan jul blev kommunen
certifierad enligt den äldre versionen av ISO 14001
(2004) och kommunen är därmed inte längre EMAScertifierad.
Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla stad
vann laga kraft i november 2017. I planen framgår
det att all planering skall utgå ifrån alla människors
lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion,
funktionshinder, sexuell läggning/identitet eller ålder.
I december 2017 antogs «färdplan mot ny översiktsplan» i kommunsstyrelsen som syftar till att skapa ett
gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och
kommunala företag. Översiktsplanen ska stärka fokus
på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv, en
hållbar utveckling, alla uddevallabor ska kunna känna
sig representerade och deras behov tillvaratagna och
en interaktiv digital ingång till översiktsplanen. Kommunen ska fortsättningsvis ha en levande och kontinuerlig översiktsplanering.
Arbetet med kommunens vatten- och avloppsplanering har intensifierats under 2017. Under hösten
startades arbetet med VA-utbyggnadsplanen, en handlingsplan för att utöka den allmänna VA-anläggningen.
Som underlag till VA-prioriteringar ligger tidigare
framtagna dokument som VA-översikten och VApolicyn samt samhällsbyggnadsstrategin. Även arbetet
med kommunens vattenförsörjningsplan har intensifierats vars uppgift är att identifiera de sjöar, vattendrag
och grundvattenförekomster som används och kan
komma att användas för kommande generationer.
Tidsperspektivet för vattenförsörjningsplanen bör
vara längre än för övriga handlingsplaner, 50 – 100 år

Visionsbild Anegrund. Illustration: Liljewall arkitekter
ÅRSREDOVISNING 2017 UDDEVALLA KOMMUN
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rekommenderas, där vattenresurser inom kommunen
samt kringliggande kommuner ska beaktas.
En trafik- och parkeringsstrategi står klar och har
överlämnats till politiskt ställningstagande. Inriktningen är ett tillgängligt men hållbart transportsystem som
också stärker möjligheterna till god livskvalité och en
attraktiv stad.
Nya planer för nationell och regional transportinfrastruktur har arbetats fram under året. Kommunen har
via Fyrbodals kommunalförbund spelat in s.k. brister
i infrastrukturen. Fortsatt utbyggnad av väg 161 från
Bäcken till Skår (etapp 2) liksom nytt Resecentrum
i Uddevalla är brister som fått utrymme i den regionala planeringen för fördjupade studier och framtida
genomförande.
Resandet i stadstrafiken fortsätter att öka men inte
med samma ökningstakt som tidigare. Fler åtgärder
som gynnar kollektivt resande behöver komma till
stånd. En framgångsfaktor är en samhällsplanering
som bidrar till ökad andel hållbara resor. Stadstrafikens tydligare struktur ger bättre planeringsförutsättningar för bl.a. bostadsutveckling. Kommunen deltar
aktivt i Västra Götalandsregionens arbete om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen vilket i trafikförsörjningsprogrammet utpekats som ett prioriterat område
för kollektivtrafikens utveckling. God samhällsplanering är nödvändig också för ökad andel hållbara
resor. Kommunen följer kollektivtrafikens utveckling
löpande i särskilda forum tillsammans med företrädare
för Västra Götalandsregionens politiker och aktuella
bussoperatörer.
Västra Götalandsregionen fortsätter att utveckla
och hänvisa till tåg som huvudalternativ för regionala
resor. Beslut om finansiering av mötesspår i Grohed
fattades under året och en järnvägsplan har upprättats för kommande projektering och byggnation av
mötesspåret som väntas stå klart 2021. Resandet på
Bohusbanan ökade kraftigt under 2017. Kommunerna
(KUSTO) längs södra Bohusbanan samverkar för att
driva på en utveckling av järnvägsinfrastrukturen och
förbättrad tågtrafik i stråket.

Uddevallas näringsliv rustat för framtiden
2017 års konjunkturbarometer visar på en fortsatt
högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget
har stärkts något det senaste halvåret, men de starka
prognoserna från i våren 2017 har inte riktigt infriats.
Den marginella nedgången sker dock från urstarka
nivåer. Fortfarande är det inom fordonsindustrin,
byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.
Näringslivet i Fyrbodal har en fortsatt god konjunktur där industrin befinner sig i högkonjunktur med
ökade produktionsvolymer och ökad orderingång senaste halvåret. Läget har försämrats för byggföretagen
jämfört med i våras men läget är fortfarande starkare
än normalt.
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Uddevalla bedöms, liksom de närmast föregående
åren, vara väl rustad för 2018 och har idag ca 5 800
företag, vilka nästan uteslutande är små och medelstora företag. Den differentierade arbetsmarknaden
betecknas som mycket starkt och begränsar sårbarheten om någon bransch svajar. Nettotillförseln av nya
företag är stor, ca 250 företag årligen och ca 300 2017.
Kommunens handelsindex tillhör de högsta i Västsverige med handelsindex 149 för 2016. Ökad privatkonsumtion har inneburit mer handel och turism, vilket
också stärker en god sysselsättning. Ett särskilt fokus
finns på utvecklingen av staden och tillvaratagandet av
köpkraft och konsumtion, vilket stärker stadskärnan
och andra viktiga handelsområden.
Förutom Uddevallas utmaning med snabbare kommunikation och dubbelspår till Göteborg, är tillgången
till rätt kompetens för näringslivet ett sårbart område.

Besvärligt ekonomiskt framtidsperspektiv
Konjunkturen i den svenska ekonomin blir allt starkare. Både produktionen och sysselsättningen har ökat
snabbt under hösten 2017 och de flesta indikatorer
pekar på en fortsatt stark konjunktur det närmaste året.
En stark investeringskonjunktur i omvärlden bidrar
till att den svenska exporten blir en ännu viktigare
tillväxtmotor 2018.
Utvecklingen efter 2018 är svårare att prognosticera. Sveriges Kommuners och Landstings skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en
relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge.
Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt de närmaste åren. Oavsett hur
snabbt det går så står kommuner och landsting inom
kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt
växande demografiskt betingade behov och ett för
långsamt växande skatteunderlag.
Draghjälpen från utlandet framöver blir inte särskilt
stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa
är relativt måttlig. SKL räknar med att BNP växer med
2,9 procent nästa år. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. Normaliseringen av konjunkturläget under
2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och
skatteunderlag utvecklas svagare än normalt.
Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar
de kommande åren. Det är framför allt de demografiska behoven som ökar även här, men en hög investeringsnivå bidrar. Glappet mellan behov och resurser
kommer, om inget görs, att motsvara en skattehöjning
på upp mot 2 kronor för Uddevalla.
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Verksamhetsredovisning
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Människor, föreningar och näringsliv ska ha goda förutsättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen.
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 26 målsättningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar,
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla.
Även SCBs medborgarunderökning, vilken mäter
invånarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna och SKLs Kommunens Kvalitet i Korthet som
mäter kommunens prestationer bidrar till att tydliggöra bilden av Uddevalla. Ovanstående är exempel
på verktyg som kan vara till hjälp för att prioritera
det fortsatta arbetet för att utveckla Uddevalla som
en plats att leva och verka i samt kommunen som
organisation.
I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort
visar resultatet från tolv mått att målsättningen nås.
Tio mått visar ett resultat som är i närheten av målsättningen och ett mått visar ett resultat som är långt ifrån
målsättningen. Resultatet för tre mått har inte gått att
bedöma bland annat på grund av att SKL från och med
2017 avvecklat ”egna” enkäter för att minska enkätbördan för kommuner och skolor.
Kommunens arbete med att möjliggöra för med-

Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning
Resultatet når
målsättningen
Resultatet når inte
målsättningen
Resultatet når nästan
målsättningen
Resultatet har inte
gått att bedöma
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borgarna att delta i kommunens utveckling visar att
Uddevalla kommun för andra året i rad rankas på
första plats i Sverige. Andelen som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat i
Sverige, detsamma gäller för Uddevalla gymnasieskola som visar på en ökande trend. Inom äldreomsorgen
mäts nöjdheten varje år och för 2017 visar resultaten
att målsättningen uppfylls. Kommunens ekonomi visar
överlag ett bra resultat liksom kommunens långsiktiga arbete med näringslivet. Områden som inte når
målsättningen är folkhälsa, integrationsarbete, utbildning samt kommunens medarbetare vad gäller ökande
sjukskrivningar.

Medborgare
Övergripande mål
En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna.
Föräldrars nöjdhet med förskolan
Källa: egen undersökning
Brukarundersökning har genomförts under året men
hade för låg svarsfrekvens för att kunna göra någon
trovärdig analys. Generellt är vårdnadshavare nöjda
med verksamheten, men mindre nöjda med inflytandet över verksamheten, precis som resultatet 2014. I
Elevers syn på skolan årskurs 5
Källa: Öppna jämförelser
Undersökningen har inte genomförts under 2016 eller
2017. SKL har från och med 2017 avvecklat denna
Elevers syn på skolan årskurs 8
Källa: Öppna jämförelser, KKiK
Undersökningen har inte genomförts under 2016 eller
2017. SKL har från och med 2017 avvecklat denna

olika enheters resultatbeskrivningar kan konstateras
att vårdnadshavarna inom vissa områden varit mer
delaktiga än tidigare till exempel i likabehandlingsarbetet, måltidspedagogiken och genom den utbredda
användningen av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Genom arbetet i mindre
barngrupper har vårdnadshavare vittnat om tryggare
barn, bättre miljö och ett lugnare klimat bland barnen.

enkät för att minska enkätbördan för kommuner och
skolor. SKL använder istället data från Skolinspektionens skolenkät för elever åk 5 och 9 för att redovisa
och analysera kommunernas resultat.

enkät för att minska enkätbördan för kommuner och
skolor. SKL använder istället data från Skolinspektionens skolenkät för elever åk 5 och 9 för att redovisa
och analysera kommunernas resultat.

ÅRSREDOVISNING 2017 UDDEVALLA KOMMUN

11

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE | VERKSAMHETSREDOVISNING

Andel behöriga till något nationellt
program på gymnasiet
Källa: Skolverket
Resultatet avser samtliga elever. 81 % av alla elever
blev behöriga till gymnasieskolan 2017, vilket är strax
över rikssnittet jämfört med rikets kommunala skolor
och strax under jämfört med samtliga skolor. Det finns
stora variationer mellan skolorna.
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd
bakgrund nådde 90 % behörighet vilket är något högre
än riket men en liten tillbakagång sedan föregående
läsår. 91 % av pojkarna i denna elevgrupp nådde gymnasiebehörighet vilket är ett högt resultat jämfört med
riket. Bland flickorna i samma elevgrupp nådde 89 %
gymnasiebehörighet vilket är i paritet med riket.

Andel elever med gymnasieexamen
inom tre år
Källa: Skolverket
































Andelen som tar gymnasieexamen inom tre år på ett
nationellt program har ökat kraftigt i landet mellan
2014 och 2017. I Uddevalla gymnasieskola är trenden
ökande från föregående år. Det är pojkarna som står
för ökningen. Andelen flickor som tagit gymnasieexamen inom tre år har minskat något. Uddevalla gymnasieskolas resultat är högt jämfört med rikets 64,8 %.
Satsning på studiehandledare med annat modersmål
har förstärkt inlärningsförutsättningar för elever med
annat modersmål på nationella program. Förstelärarna
omfattar nu huvuddelen av gymnasieskolans ämnen
vilket har möjliggjort programövergripande kollegialt
lärande inom ämnesgrupper.

Utbilningsnivå på eftergymnasial nivå
Källa: SCB




























Uddevalla har en stabil siffra vad gäller utbildningsnivån, även vad gäller utlandsfödda, där utbildningsnivån är så hög som 34 %. Vad gäller befolkningen i sin
helhet är årets siffra 37 %.
Värt att notera är att kvinnornas nivå är hela 44 %,
medans männen uppnår 30 %. Dock tappar Uddevalla
i förhållande till orter med närhet till, eller där högskola återfinns. Ett aktivt arbete fortsätter kring de
faktorer som tydligast påverkar resultatet, vilka bl.a.
är, attraktion att bo och leva i kommunen, infrastruktur
och pendlingsförutsättningar samt tillgång till eftergymnasial utbildning.
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Förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Källa: SCB
Konjunkturinstitutets prognos ger en indikation på
att även Uddevalla kommun ökar antal förvärvsarbetande. Resultatet 2017 visar på en nationellt sett,
fullt jämförbart mått. En viss skillnad återfinns i
förvärvsintensitet mellan kvinnor och män, knappt två
procentenheter.
















Nya företag per 1000 invånare
Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer

















351 nya företag har startats under 2017, vilket innebär
att Uddevallas resultat blev 6,3 nya företag per 1 000
invånare. Värdet för Uddevalla betraktas som stabilt
och ligger i linje med det nationella måttet. Nationellt
sett minskade nyföretagandet med 1 % 2017 enligt
Bolagsverket. I Nyföretagarcentrums nationella jämförelse har Uddevalla rankingmässigt en förbättring
med 20 placeringar.

Förbättrat företagsklimat
Källa: SKL
Ett engagerat och aktivt arbete sker på flera olika håll
vad gäller företagsklimatet. Inom detta mått centreras
arbetet kring kommunens myndighetsutövning och
tillståndsgivning. Mer medvetna processer, workshopövning och ökad dialog har lett att kommunen, med
ett index på 72, ligger över rikssnittets index som är
70. Resultatet är mycket bra och fortsatt högre ambition finns. Ökat samarbete mellan kommunens och
näringslivets representanter är etablerat, mycket tack
vare centrumkoordinatorn på samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Källa: SKL
Resultatet 2017 innebär att Uddevalla kommun för
andra året i rad rankas på första plats i jämförelse med
övriga deltagande kommuner i Kommunens Kvalitet
i Korthet när det gäller hur väl kommunen möjliggör
för medborgarna att delta i kommunens utveckling.
Kommunledningskontoret arbetar med att kvalitetssäkra kommunens påverkanskanaler utifrån genomförd översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler vilket bedöms påverka kvalitén i måttets
indikatorer positivt, även om det inte direkt förbättrar
indexresultatet. Under perioden har synpunktshanteringen (tidigare Ris & Ros) reviderats för att fortsättningsvis hanteras av kontaktcenter som huvudansvarig. Det nya arbetssättet med synpunktshanteringen
skapar bättre förutsättningar att följa upp statistik och
resultatet av inkomna synpunkter, vilket också från
och med 2017 publiceras på kommunens hemsida.
Socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen
arbetar med brukardialog riktat mot förvaltningens
målgrupper vilket påverkar resultatet positivt.
Under året har två medborgardialoger genomförts.
Kultur- och fritidsnämnden har under året genom-

Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Källa: SKL
Resultatet för hela kommunen hamnade på 21 % för
andelen inköpta livsmedel, vilket är under målsättningen på 25 %. För måltidsservice som står för
79 % av alla livsmedelsinköp blev andelen ekologiska
livsmedel något högre (23,5 %). För äldreomsorgen som står för 16 % av alla livsmedelsinköp blev
andelen ca 15 % ekologiska livsmedel. Orsaken till
att målsättningen inte har nåtts beror främst på brist
på ekologiska råvaror. När stora enheter som t ex
Äsperöd inte får hem den EKO-märkta köttfärsen eller
pastan som de har beställt så slår det igenom på hela
området.
Under 2017 har det tillkommit tre separata avtal för
de stora enheterna inom måltidsservice. I dessa avtal
finns det ett större utbud och till bättre priser vilket
bör vara en av orsakerna till att eko% har ökat jämfört
med förra året. Ökningen har hittills inte fördyrat
verksamheten. Under 2018 kommer enheten att arbeta
för att få fram en måltidspolicy som gäller hela kommunen. Ny livsmedelsupphandling tillsammans med
bland annat Trollhättan och Vänersborg (TUV) är
under framtagande.
Inom socialtjänstens äldreomsorg är andelen
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fört medborgardialog med unga gällande resultatet
från Lokal UPPföljning av ungdomspolitik (LUPP).
Samhällsbyggnadsnämnden genomförde i maj 2017
en medborgardialog i Ljungskile för framtagande av
ett gestaltningsprogram för Ljungskile. Medborgardialogen ägde rum i Ljungskile gården och drog 60-talet
deltagare. Gestaltningsprogrammet presenteras för
nämnden vid årsskiftet. Förvaltningen deltog också
under Ljungskiledagen då ytterligare synpunkter från
medborgarna samlades in.


























ekologiska livsmedel förhållandevis låg. Orsaken till
låg andel ekologiska livsmedel, beror bland annat på
målet inte har nått ut till alla enheter inom äldreomsorgen. Arbetet fortsätter med att aktivt öka kunskapen
och medvetenheten hos kökspersonal inom äldreomsorgens verksamheter gällande inköp av ekologiska
livsmedel. Ett steg för att öka andelen är att samtliga
verksamheter kommer att köpa in ekologiskt kaffe,
ägg och mejeriprodukter.
Kultur och fritidsförvaltningen handlar i största
möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor.
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Kollektivtrafikresandet med
stadstrafiken ska öka
Källa: Västtrafik
Antalet resor i stadstrafiken har blivit fler men eftersom befolkningsantalet stiger har antalet resor per
invånare inte ökat. Stadstrafikens tydligare struktur
ger bättre planeringsförutsättningar för bl. a. bostadsutveckling. Kommunen deltar aktivt i Västra
Götalandsregionens arbete kring kollektivtrafiken i
samhällsplaneringen, vilket i trafikförsörjningsprogrammet har utpekats som ett prioriterat område för
kollektivtrafikens utveckling.
Resandet på Bohusbanan ökade kraftigt under 2017.
Beslut om finansiering av mötesspår i Grohed fattades
under året och en järnvägsplan har upprättats för
kommande planering och byggnation av mötesspåret
som väntas stå klart 2021. Västra Götalandsregionen
fortsätter att utveckla kollektivtrafiken och hänvisa till
tåg som huvudalternativ för regionala resor. Kommunerna (KUSTO) längs södra Bohusbanan samverkar
för att driva på en utveckling av järnvägsinfrastrukturen och förbättrad tågtrafik i stråket.
Kommunen följer kollektivtrafikens utveckling
löpande i särskilda forum tillsammans med företrädare
för Västra Götalandsregionens politiker och aktuella
bussoperatörer. Elevernas skolkort för skolskjuts

Förutsättningar för god och jämlik hälsa
ska öka
Källa: index
Folkhälsoarbetet i Uddevalla innebär att skapa goda
och jämnlika levnadsvillkor som bidrar till en socialt,
ekonomiskt och ekologisk hållbar kommun.
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa i Uddevalla mäts i form av ett index med 11 indikatorer som
skildrar befolkningens övergripande hälsa. Kommunövergripande är samtliga nämnder/förvaltningar
ansvariga för detta mått. Resultatet 2017 blev 0,97 och
målsättningen på 1,05 uppnåddes inte.
Uddevallas befolkning skattar den upplevda hälsan
likvärdigt med snittet för riket. Uddevallas män upplever sin hälsa bättre än kvinnornas. Sjukskrivningsstatistiken (sjuktalet) är högre i Uddevalla än riket och
sjuktalet är dubbelt så hög hos kvinnorna jämfört med
männen.
Barnfattigdomen i Uddevalla ligger under snittet
för riket, dock är barn med utländsk bakgrund överrepresenterade. Andelen behöriga till gymnasiet ligger
precis under snittet för riket och killar uppnår behörighet i lägre utsträckning. Andelen öppet arbetslösa
unga i Uddevalla ligger över snittet där fler killar är
representerade, samtidigt är utrikesfödda killar och
tjejer arbetslösa i större utsträckning.


























gäller numera även under loven vilket gynnar kollektivresandet. Kultur och fritidförvaltningen har i största
möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på
platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser.
På bibliotekets webbsida står vad hållplatserna i närheten av biblioteken heter och var de ligger. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar och samordnar arbetet
med att ta fram Uddevalla kommuns nya Trafik och
parkeringsstrategi. Under året har ombyggnad av fyra
stycken busshållplatser utförts för ökad tillgänglighet.
Socialtjänstens resor som sker inom förvaltningen sker
ofta med kommunens bilar för att effektivt planera
tiden hos brukarna och för medarbetarna.


























Uddevalla och riket har samma andel anmälda
våldsbrott. I jämförelse med riket är andelen skador i
Uddevalla högre bland barn och unga samt lägre för
personer över 65 år, flest skadedrabbade är kvinnor.
Uddevalla kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionens Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd kring samfinansiering av årliga utvecklingsinsatser. Hälsopolitiska rådet utgör här plattformen
för kunskapsutbyte och samverkan. Kommunen och
idéburen sektor har utvecklat en överenskommelse
som skall bidra till bättre välfärd, rikare fritid, stärkt
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.
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Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
Källa: SCB






Utanförskapsindex är ett mått som beskriver hur stor
andel i våra stadsdelar som lever i ett tillfälligt eller
långvarigt utanförskap. Utanförskapet beskriver andel
20-64 år som förvärvsarbetar, som har en utbildningsbakgrund som är minst gymnasieutbildning, samt
andel som deltar i kommunvalet.
Hela kommunens index är 81,2 och har förbättrats
från förra året med 0,6 %. Våra tre utanförskapsområdes index är 61,4, vilket är en ökning från förra året
med 0,3 %. (Årets resultat bygger på statistik från
2015-12-31, som är den senaste statistiken). Trots
att resultaten förbättrats från förra året så har årets
förväntade nivå på 64,5 inte nåtts. Det är svårt att nå
målsättningen eftersom dessa områden hela tiden fylls
på med nya personer i ett nytt och kanske tillfälligt
utanförskap. Det positiva resultatet för 2017 beror till
största delen på den ökade andel förvärvsarbetande
på Dalaberg (+5,2 %) och Hovhult (+ 4,8 %). Tureborg visar en minskning på 2 %. Att det minskat på
Tureborg beror förmodligen till största delen på att Tureborg är den stadsdel som ökat sin andel av invånare

Boendesegregationen ska minska i
kommunen
Källa: SCB
























med utländsk bakgrund mest av alla stadsdelar under
2015 (ökning med 140 personer). Det tar ett visst antal
år innan nyanlända hinner etablera sig på arbetsmarknaden. Med bakgrund mot en ännu större ökning av
antalet nyanlända under 2016 så förväntas utanförskapet att öka ytterligare nästa år.






Boendesegregationsindex är ett mått på skillnaden
i bosättningsmönster mellan olika befolkningskategorier. Beräkningen görs för de utrikes födda. Boendesegregationen har till skillnad mot målsättningen,
ökat de sista åren. Ökningen beror framför allt av det
stora antalet nyanlända som kommit som flyktingar till
kommunen (ca 1 500 nyanlända de tre sista åren).
20 % av Uddevallas befolkning utgörs idag av personer med utländsk bakgrund.
Trenden är att de statsdelar som redan har en befolkning som består av många med utländsk bakgrund,
växer i antal med utländsk bakgrund. Under de sista
10 åren (2006 - 2016) har följande utanförskapsområden ökat sin andel med utländsk bakgrund; Dalaberg från 46 % till 62,9 %, Hovhult - från 39 % till 55,2 %,
Tureborg - från 38,7 % till 58,8 %. Ingen annan stadsdel har en procentuell andel över 40 % och de flesta
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har en låg andel. Tydligt är också att den vidareflytt
som sker inom vår kommun, oftast sker mellan kommnens tre utanförskapsområden. En anledning kan vara
att man vill bo tillsammans med personer från sin egen
nationalitet.
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Kvalitetsaspeker inom LSSgrupp- och
serviceboenden
Källa: SKL






Syftet med SKLs undersökning är att ge en samlad
blid av olika kvalitetsaspekter inom grupp- och serviceboenden inom LSS. Möjlighet till internetuppkoppling har förbättrats men målet är att alla ska kunna få
möjligheten framöver. När det gäller boendeplatser
där hot eller våld ej förekommit så har det skett en
förbättring som förklaras av att verksamheten arbetat
med området och fokuserat på lågaffektivt bemötande.
Möjligheten att äta huvudmålet tillsammans har minskat något eftersom varje brukare får stöd i sin lägenhet
att laga sin egen mat.

Brukarnas nöjdhet med särskilt boende
Källa: Socialstyrelsen


























Resultatet för 2017 har försämrats något mot 2016
men ligger ändå över med målsättningen. Det är
relativt små förändringar mellan åren 2015 och 2017
och svårt att hitta enskilda orsaker till försämringen.
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör
grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del
bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2018 och inför
2019. Fokus har lagts på att hitta och forma strukturer
för att på bättre sätt följa och utveckla verksamheten,
exempelvis inom kvalitetsperspektivet.

Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten
Källa: Socialstyrelsen





























Resultatet för 2017 har förbättrats mot 2016 och ligger
i nivå med målsättningen. Det är relativt små förändringar mellan åren 2015 och 2017 och svårt att hitta
enskilda orsaker till förbättringen. Det sammanlagda
resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2018 och inför 2019. Fokus har
lagts på att hitta och forma strukturer för att på bättre
sätt följa och utveckla verksamheten, exempelvis inom
kvalitetsperspektivet.
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Andel hushåll med försörjningsstöd som
uppburit bistånd i mer än 3 år
Källa: egen statistik






I gruppen som långvarigt uppbär försörjningsstöd
återfinns personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Denna grupp kan vara i behov av långvariga insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens
förfogande. Andelen hushåll utifrån måttets definition
har minskat från 24 till 18 under 2017. Orsaken till
minskningen beror främst på två orsaker. Dels på att
arbetsmarknaden är mycket bra, vilket gjort att även
de klienter som haft försörjningsstöd länge kommit ut
i arbete. Olika ersättningar från staten till långtidsarbetslösa har ytterligare bidragit till detta. Dels att fler
hushåll än tidigare erhåller försörjningsstöd en kortare
period än tidigare, främst ungdomar, där olika stödformer från staten gör att de blir självförsörjande. Detta
























påverkar förhållandet mellan de som erhållit bidrag
under respektive över tre år.

Medarbetare
Övergripande mål
Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun.

Sjukfrånvaron bland Uddevalla
kommuns medarbetare ska minska
Källa: egen statistik
2017 års sjukfrånvaro mäts rullande 12 månader. För
helåret 2017 uppgår sjukfrånvaron bland Uddevalla
kommuns medarbetare till 7,52 %. Vilket är en minskning från helåret 2016 då sjukfrånvaron var 7,77 %.
Av den totala sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 3,91 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro
har minskat till 8,36 % och motsvarande för männen
är 4,88 %.
Den yngsta gruppen medarbetare i kommunen, upp
till 29 år, står fortsatt för den högsta korttidsfrånvaron.
Konstateras kan att kvinnor åldersgruppen 50 år och
äldre fortfarande står för högst andel långtidssjukfrånvaro.
Under 2017 startade den lånsiktiga arbetsmiljösatsningen ”Hälsoresan” där bl.a. en lösningsfokuserad
struktur och nya rutiner arbetats fram, för att kvalitetssäkra kommunens arbetsgivarprocess i rehabiliteringsarbetet. Arbetsmiljösatsningen fortsätter och för att
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nå stadigvarande resultat och effekter krävs att detta
systematiska arbete fortsätter, förankras och arbetas in
i ordinarie strukturer och verksamheter på alla nivåer.
Kommunfullmäktiges mål med en sjukfrånvaro på
7,2 % har inte uppnåts för år 2017, däremot har den
stigande negativa kurvan brutits.
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Andel ofrivilliga deltidstjänster
Källa: egen undersökning
Definitionen av ofrivillig deltid är: Att vara tillsvidareanställd på deltid, önskar en sysselsättningsgrad på
100 % samt är beredd att arbeta del av sin arbetstid på
en annan arbetsplats inom kommunen.
Totalt har 482 deltidsanställda lämnat sina svar. Av
dessa deltidsanställda vill 134 arbeta heltid och kan
tänka sig göra det på olika arbetsplatser. Resultatet
är alltså 28 % vilket innebär att målen om 16 % inte
nås. Materialet visar också att ytterligare 173 deltidsanställda vill arbeta heltid, men kan inte tänka sig att
tjänstgöra vid olika enheter. Av de tillfrågade är det
175 som är nöjda med att arbeta som de gör och inte
önskar någon förändring.

Mer jämställd löneutveckling där
kvinnors genomsnittliga lönesumma
ska öka i förhållande till männens
Källa: egen statistik















 
























Totalt har kommunens kvinnor 94 % av männens lön
och från första mätningen 2015 har det ökat från
92 % och 2016 var det 93 %. Prioriterade kvinnogrupper för 2017 var enhetschefer på socialförvaltningen
och kostenheten, lärare, förskollärare, fritidspedagoger,
miljöinspektörer, fysio-och arbetsterapeuter, socialsekreterare, kuratorer och biståndhandläggare samt stödpedagoger. Kommunen har en dominans av anställda
kvinnor (79 %) och de får 78 % av löneandelen. Vid en
genomgång kan man utläsa att kvinnorna har 60 % av
de högsta snittlönerna och 71 % av de lägsta snittlönerna. Målsättningen för 2017 har nåtts.
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Ekonomi
Övergripande mål
Medborgarna känner förtroende för hur resurserna används.

Nettokostnadsandelen inklusive
finansnetto i % av skatter

Soliditeten (exklusive internbankens
utlåning) ska öka












































































































 


De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet (exklusive internbankens utlåning), investeringsnivå samt egenfinansiering av investeringar, hänger
ihop och påverkar varandra. Under 2017 är kommunens resultat högre än budgeterat och investeringarna
lägre än planerat. Den lägre investeringsnivån och det
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högre resultatet minskar behovet av upplåning och
därmed förbättras också soliditeten. Sammantaget ger
detta att samtliga fyra finansiella mål uppnås.
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Personalöversikt
Personalkostnader
De totala personalkostnaderna är 2 668 mkr för 2017,
en ökning med 7,0 % jämfört med 2016. Kostnaden
för löner och arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade
med 7,1 % till 1 873 mkr (1 748 mkr). Årets genomsnittliga nivåökning för löneavtalen är 2,9 % . Antalet
arbetade timmar har ökat med 3,7 %, vilket förklaras
av utökad verksamhet.

Personalförsörjning
2017 har den framtagna kompetensförsörjningsplanen
följts, här följer några aktiviteter som genomförts som
en del av den planen.
Kommunen har representerats vid flera mässor för
att lyfta fram Uddevalla kommun som arbetsgivare.
Socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har validerat medarbetare för att höja kompetensen ute i verksamheterna. Studentmedarbetaravtalet
löper på samt ansökan och rekrytering sker enligt den
gängse kompetensbaserade rekryteringsprocessen.
Rekryteringssidan på Uddevalla.se har setts över
och innehållet har strukturerats om samt förbättrats.
Våra värderingar och vårt förmånsutbud är nu tydligare samt praktikanter och studenter kan nu lämna
öppna ansökningar om praktikplats.
Under året har kommunens Linkedin sida utvecklats, nytt grafiskt material är framtaget för våra annonser, mässmaterial samt broschyrer/ flyers.
Flera enheter har även varit engagerad i olika projekt tillsammans med kommunens grundskolor för att
skapa engagemang för kommunen som arbetsgivare.
Ett arbete pågår med att ta fram en projektledarutbildning via Högskolecentrum Bohuslän för att
långsiktigt kompetensförsörja vissa kompetenser inom
kommunen.

Lönepolitik
Årets lönekartläggning har gjorts i systemet Lönevågen,
där har kvinnors och mäns lönerjämförts inom grupper
med lika arbeten samt mellan grupper med likvärdiga arbeten. Resultatet av lönekartläggningen har formulerats i
en rapport med tillhörande handlingsplan.
Kommunen löneöversynen för 2017 har haft extrasatsningar för särskilt prioriterade grupper, framförallt
utifrån marknadsaspekter. Dessa prioriterade grupper
var:
- Enhetschefer på soc- och kostenheten
- Lärare, förskolelärare, fritidspedagoger
- Miljöinspektörer
- Fysio- och arb. Terapeuter, soc.sekreterare,
biståndshandläggare
- Stödpedagoger
Det totala utfallet för löneöversyn 2017 blev 2,9 %.

Arbetsmiljö och hälsa

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har det arrangerats både grundutbildningar
samt repetitionskurser i systematiskt arbetsmiljö, med
fortsatt fokus på AFS 2015:4. Kommunen har arbetat
efter den framtagna arbetsmiljöplanen, som innehåller
aktiviteter kring både den fysiska och sociala arbetsmiljön. Denna plan har till stor del uppfyllts och medfört goda resultat för verksamheterna. Det finns idag
ett stort antal verktyg och rutiner för att underlätta för
verksamheterna att åstadkomma ett väl fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete.
För att öka kompetensen inom arbetsmiljöområdet hålls kontinuerligt arbetsmiljöutbildningar som
innehåller generell arbetsmiljökunskap samt specifik
kunskap om de interna stödsystemen som finns att
tillgå.
Under 2017 anställdes en HR-specialist som ska
arbeta kommunövergripande med att utveckla arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.

Hälsofrämjande aktiviteter
Uddevalla kommun har arbetat systematiskt med
hälso- och arbetsmiljöfrämjande insatser under många
år. Förutom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
(rätt att träna en timme i veckan på arbetstid) erbjuds
medarbetarna varje år ett stort utbud av gratis aktiviteter – allt från fysiska till kulturella. Ansvarig för detta
arbete är kommunens hälsoutvecklare. Under Hälsoresan valde vi att fortsätta med det ordinarie utbudet
av olika hälsoaktiviteter och samtidigt utöka det med
ett antal nya grepp. Under projektåret lades ett stort
fokus på att inspirera medarbetare som har behov av
att ändra sina hälsovanor och öka medvetenheten om
hur man kan förbättra sin hälsa.

Rehabilitering
För att öka kompetensen om arbetsgivarens rehabiliteringsprocess vid sjukskrivning, genomför HR-enheten
från oktober 2017 rullande rehabiliterings-utbildning
för chefer, HR-partners och fackliga företrädare. Rehabutbildningen bygger på Hälsoresans nya lösningsfokuserade struktur och rutiner. Hälsoresans uppstart
av systematiska arbetsmodeller i rehab, som Second
Opinion respektive Rehabcoachning lyftes in i ordinarie HR-arbete. På så sätt stöder HR-enhetens arbetsmiljö- och rehabspecialist chefer och HR-partner.

Hälsa och arbetsmiljösatsningen
Hälsoresan
Hälsoresan är en långsiktig hälsa- och arbetsmiljösatsning som i uppstart 2017 genomfördes i projektform. Från 2018 fortsätter satsningen inom befintliga
strukturer och i ordinarie verksamhet. Målet är att
Uddevalla kommun ska minska sjuktalen och vara en
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attraktiv arbetsgivare som förenar en väl fungerande
verksamhet med hållbar arbetsmiljö och ett hållbart
arbetsliv för sina anställda. Sjuktalen minskade mellan 2016 och 2017 med 0,28 %. Under projektdelen
genomfördes ett batteri av insatser och aktiviteter och
nya strukturer och rutiner arbetades fram. Arbetet
bedrevs utifrån ett helhetsgrepp med fokus på medarbetskap och ledarskap i hälsofrämjande, förebyggande
och arbetsrehabiliterande perspektiv på individ-,
grupp- och organisationsnivå.
Hälsoresans olika insatser och den kvalitetssäkring
av arbetsgivarens rehabiliteringsprocess som genomfördes, kommer att ge effekt med minskade sjuktal
tidigast 2018. Det beror på att aktiviteter fortfarande
pågår. En annan orsak är att projektdelen 2017 var en
start i ett långsiktigt systematiskt hälsa- och arbetsmiljöarbete som kommer att ge stabila positiva effekter
långsiktigt när/om det strategiska arbetet fortsätter,
förankras och arbetas in i ordinarie strukturer och
verksamheter på alla nivåer.
Mer information om projekt Hälsoresan finns i
slutrapporten, i Hälsoresans inspirationsfilm och i
populärversionen av slutrapporten.

Sjukfrånvaro
Uddevalla kommuns sjuktal för 2017 (rullande 12
för 1701-1712) blev 7,48 %. Motsvarande sjuktal för
2016 var 7,76 %. Dock – är nedgången marginell och

HÄLSORESAN

SLUTRAPPORT
HÄLSORESAN 2017
POPULÄRVERSION

Slutrapport Hälsoresan

Uddevallas stabilisering av nivå på sjukfrånvaro 2017
överensstämmer med många andra kommuners.
Kommunfullmäktiges mål med en sjukfrånvaro på
7,2 % uppnås inte 2017, däremot bröts den stigande
negativa kurvan.

ANSTÄLLDA

2013

2014

2015

2016

2017

Antal tillsvidareanställda

4 026

4 029

4 286

4 475

4 645

- varav kvinnor (%)

79,4

79,1

80,0

79,1

79,6

- varav män (%)

20,6

20,9

20,0

20,1

20,4

Antal visstidsanställda (med månadslön)

523

581

696

807

814

Totalt antal anställda

4 549

4 610

4 982

5 282

5 459

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim)

4 145

4 134

4 282

4 625

4 798

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga anställda kvinnor

64,4

66,4

65,5

65,9

70,4

Heltidsanställda män i % av samtliga anställda män

86,1

84,5

80,3

80,1

80,5

Andel friska, noll sjukdagar under året (%)

42,4

43,0

41,6

39,5

38,7

Total sjukfrånvaro

23,4

26,3

27,7

28,3

27,3

SJUKFRÅNVARO

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid

6,4

7,2

7,6

7,8

7,5

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar)

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

3,3

4,0

4,3

4,3

3,9

- varav kvinnor (%)

7,1

8,1

8,3

8,6

8,3

- varav män (%)

4,2

4,2

5,2

5,1

4,9

- varav anställda 29 år och yngre (%)

5,7

6,5

7,0

7,4

7,3

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%)

6,1

6,8

6,8

6,9

6,6

-varav anställda 50 år och äldre (%

7,0

7,7

8,5

8,7

8,4

50,8

55,4

56,1

55,2

52,3

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%)

22

ÅRSREDOVISNING 2017 UDDEVALLA KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE | MILJÖ

MILJÖ
Miljö är ett prioriterat område för Uddevalla kommun.
Fullmäktige beslutade 2013 om sex övergripande
miljömål, som är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen och som gäller över mandatperioderna.
Miljömålen genomsyra hela organisationen och alla
nämnder har tagit fram uppdrag och åtgärder för att
minska miljöpåverkan. En separat miljöredovisning
för miljömålen och alla nämnders miljöarbete under
2017, kommer under våren 2018.

Klimatarbetet under 2017

Utsläpp koldioxid 2015
Uddevalla kommun
8%
Transporter
Transporter
23%

23%

El och uppvärmning
El och uppvärmning

3,8 ton/inv
3,8 ton/inv
69%

69%









För Uddevalla kommun är minskad klimatpåverkan
stor utmaning, med inriktning att bli en fossiloberoende kommun 2030.
Koldioxidutsläppen i kommunen (enligt senaste
statistik från 2015) är 3,8 ton/invånare, en minskning
sedan 2010, då motsvarande siffra var 4,7 ton/invånare. Utsläppen från trafiksektorn dominerar och står för
ca 69 % av utsläppen. Det är personbilar, bensin- och
diesel bilar som står för mest utsläpp av koldioxid.
Inom Fyrbodals kommunförbund, där Uddevalla
kommun är en aktör, pågår projektet ”Hela gröna

8%

Antal resor per invånare
med stadsbuss

Övrigt (jordbruk,
Övrigt (jordbruk,
industri,industri,
avfall) avfall)

Datakälla: RUS (Länstyrelsens nationella emissionsdatabas)















Datakälla: Västtrafik

vägen”, som syftar till att få en fossilfri fordonsflotta
inom kommunerna och näringslivet senast år 2030.
Den snabbaste ökningen av fossilfria fordon har
skett i Uddevalla kommuns verksamhet under 2017,
där fordonsflotta har utökats med 40 nya gasbilar och
28 olika typer av elbilar, ladd hybrid, elhybrid samt
rena elbilar.
Laddinfrastrukturen för elbilar är väl utbyggt inom
Torpområdet med ca 50 laddplatser. Under 2018 kommer Uddevalla energi att dra igång utbyggnaden av
laddstolpar på publika platser i kommunen.
Under 2017 har en trafik- och parkeringsstrategi
tagits fram, för att stärka transportsystemet för gående, cykel och kollektivtrafik. Beslut om trafik- och
parkeringsstrategin kommer att tas under våren 2018.
Antalet resande med stadsbussar har ökat under året,
men då befolkningsantalet stiger har antalet resor per
invånare inte ökat. Stadsbussarna använder idag HVO
som är en förnybar diesel, framställt av vegetabiliska
oljor och animaliska fetter och som bidrar till minskad
klimatpåverkan. Resande med Bohusbanan har ökat
kraftigt under året.

Kampenhof. Foto: Björn Granat
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FINANSIELL ANALYS
Sammanfattning
Uddevalla kommun redovisar för 2017 ett resultat
som uppgår till 92 mkr (2016: 138 mkr). Resultatet
är 46 mkr lägre än föregående år men 15 mkr högre
än genomsnittet för de senaste fem åren. Resultatet
är enbart hänförligt till den löpande verksamheten.
Nettokostnadsandelen uppgår till 97,2 % (95,5 %).
Verksamhetens nettokostnader ökar med 8,2 %
(4,6 %), beroende på ökning av kostnader och minskning av intäkter.
Investeringarna uppgår till 189 mkr (135 mkr) och
ligger på genomsnittsnivån under den senaste femårsperioden. Investeringarnas andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning är 5,9 % (4,4 %).
Egenfinansieringen av investeringarna uppgår till
109,6 % (175,8 %) och ligger betydligt över både
de kort- och långsiktiga målnivåerna och beror på
kombinationen av högt resultat och fortsatt relativt låg
investeringsnivå. Utfallet har bidragit till att inga nya
lån för investeringarna behövt upptas under året.
Soliditeten, exklusive internbankens utlåning,
uppgår till 65,6 % (68,3 %) Huvudorsaken till minskningen beror på en tillfällig ökning av likviditeten för
kommande behov.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
ökar med 6,4 % (6,0 %), dvs lägre än nettokostnadssökningen vilket påverkar resultatet negativt.
Låneskulden har ökat med 300 mkr (50 mkr) och
uppgår till 2 950 mkr (2 650 mkr). 98,6 % av låneskulden är via internbanken vidareutlånad till kommunens
bolag och stiftelser. Finansnettot är positivt och beror
bland annat på att kommunen har en låg egen låneskuld.
Balanskravsresultatet uppgår till 90 mkr (132 mkr)
och uppfyller därmed med råge lagstiftningens minimikrav. Det ekonomiska läget får ändå betraktas som
relativt stabilt inför de kommande årens utmaningar,
dock med beaktande av nettokostnadsutvecklingen i
förhållande till utvecklingen av skatteintäkterna samt
den negativa utvecklingen av nämndernas budgetföljsamhet mellan 2016 och 2017
Kommunkoncernens resultat uppgår till 106 mkr
(211 mkr). Resultatet är 29 mkr lägre än genomsnittet
för den senaste femårsperioden. Verksamhetens nettokostnader ökar med 10,9 % (3,4 %).
Investeringarna uppgår till 767 mkr (556 mkr) där
bolagens och stiftelsernas andel är 578 mkr (421 mkr)
eller 75 % (76 %).

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 92 mkr (138 mkr) och är
28 mkr högre än det budgeterade resultatet på 64 mkr.
Det genomsnittliga resultatet för perioden 2013 – 2017
är 93 mkr.
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För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av
olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförelsestörande poster och kan vara exempelvis realisationsvinster. Årets jämförelsestörande poster är netto 0 mkr,
varför årets resultat exkl. dessa poster uppgår till
92 mkr (134 mkr). Genomsnittligt för perioden 2013 –
2017 uppgår detta resultat till 77 mkr.
Nämndernas samlade resultat för den löpande
verksamheten uppvisar underskott med -19 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar
överskott med 28 mkr, vilket förklaras av en tilldelning av statsbidrag för ökat bostadsbyggande (12 mkr)
samt bättre skatteutfall (16 mkr). Ett bättre utfall av
finansnettot med 7 mkr är en annan orsak till det totala
överskottet.
Resultatet motsvarar 2,8 % (4,5 %) av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning och ligger därmed
över en inom kommunsektorn hittills vedertagen
lägsta nivå på 2,0 %. Resultatet bidrar generellt till att
stärka kommunens ekonomi och till att inga lån behövt
upptas under året för finansiering av investeringarna.


Resultatutveckling kommunen























Kommunkoncernens resultat uppgår till 106 mkr
(211 mkr). Förutom kommunens andel med 92 mkr
(138 mkr) bidrar Uddevallahem med 38 mkr (29 mkr)
medan koncernen Uddevalla Utvecklings AB belastar
resultatet med -20 mkr (38 mkr). Det genomsnittliga
resultatet för perioden 2013 – 2017 är 135 mkr. Kommunens bidrag till resultatet är i genomsnitt 69 %
(65 %) under perioden.
Resultatutveckling koncernen
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Kostnader och intäkter

Nettokostnadsandel

Verksamhetens kostnader ökar med 4,7 % (7,6 %)
medan verksamhetens intäkter minskar med -3,9 %
(23,8 %). Avskrivningarna ökar med 16,5 % (6,2 %).
Ökningen av avskrivningarna beror framförallt på
övergången till komponentredovisning och är därför
inte jämförbar med föregående år. Den genomsnittliga
ökningen av kostnaderna under perioden 2013 – 2017
är 4,6 % medan intäkterna ökat med 4,7 %. Verksamhetens nettokostnader ökar med 8,2 % (4,6 %)
eller med 238 mkr. Nettokostnaderna har ökat med i
genomsnitt 5,2 % under perioden 2013 – 2017.
Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna mest,
7,0 % eller 174 mkr. Inköp av material minskar med
-3,1 % eller -5 mkr. Bland intäkterna minskar de
specialdestinerade statsbidragen med -8,6 % eller -32
mkr. De jämförelsestörande posterna avser enbart vinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar
och uppgår netto till 0,7 mkr.
Ökningen av nettokostnaderna överstiger kraftigt
genomsnittet för femårsperioden och tyder på att
kostnadsanpassningar i verksamheten inte sker i den
takt som de statsbidragen för flyktingmottagningen
minskar.
Nettokostnader exkl jämförelsestörande poster/
skatter och bidrag - årlig förändring i %
%










Nettokostnadsandelen är ett av de fyra finansiella målen och visar hur stor del av skatteintäkter, generella
bidrag och utjämning som används för verksamhetens
nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska
planen 2015 - 2018 är max 98,0 %, vilket innebär att
resterande del på 2,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl. a. egenfinansiering av investeringar. Varje
tiondels % - enhet motsvarar 2017 ca 3,0 mkr.
Nettokostnadsandelen är 97,2 % (95,5 %) att
jämföra med den budgeterade nivån på 98,0 %. Det
genomsnittliga utfallet för perioden 2013 – 2017 är
96,8 %. Jämförelsestörande poster har positivt bidragit
till utfallet med i genomsnitt 0,6 % under femårsperioden, som annars skulle varit 97,4 %.
Resultatet, inklusive jämförelsestörande poster, har
därmed varit bättre än både det långsiktiga målet och
den årliga budgeterade nivån. Nivån exklusive jämförelsestörande poster är i enlighet med den fastställda
långsiktiga miniminivån.
Nettokostnadsandel






































Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar
med 4,2 % (6,7 %) och verksamhetsintäkterna minskar
med -1,1 % (12,8 %). Avskrivningarna ökar med
31,1 % (-3,6 %) och uppgår till 388 mkr (296 mkr).
Ökningen av avskrivningarna beror framför allt på
nedskrivning av Uddevalla Energi AB´s pelletsfabrik
med 66 mkr, vilket också bidrar till Uddevalla Utvecklings AB´s negativa resultat. Den genomsnittliga
ökningen av kostnaderna under perioden 2013 – 2017
är 4,3 % medan intäkterna ökar med 4,1 %.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 10,9 %
(3,4 %) eller med 302 mkr (90 mkr). Kommunkoncernens nettokostnader har ökat med i genomsnitt 5,6 %
under perioden 2013 – 2017.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oförändrad jämfört med 2016. Skattesatsen i kommunen
är 0,49 kronor högre än den vägda genomsnittliga
skattesatsen i riket respektive 0,46 kronor högre än
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 3 228 mkr
(3 034 mkr), vilket är 28 mkr högre än budget. Jämfört
med 2016 är det en ökning med 1,1 %. De egna skatteintäkterna från kommunmedborgarna utgör 76,6 %
(77,5 %) av de totala skatteintäkterna. Resterande delar
är inkomst- och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-utjämning samt kommunal fastighetsavgift.
Kommunens skattekraft, som procent av medelskattekraften i riket, uppgick i taxering 2017 till 92,7 %,
vilket är 0,1 % lägre än genomsnittet den senaste femårsperioden. Skattekraften speglar den genomsnittliga
inkomsten per invånare i jämförelse med riket och har
under många år tillbaka pendlat runt 93 %.
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Skatteintäkter



















Finansnetto

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att
långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto
med beaktande av risk och med en god intern kontroll.
Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internbanken samt
tak för utlåning till koncernföretagen.
Finansnettot uppgår till 16,7 mkr (18,4 mkr), vilket
är 1,7 mkr lägre än föregående år men 3,1 mkr högre
än de senaste fem årens genomsnitt. Det förbättrade
finansnettot jämfört med tidigare år beror på att kommunen from 2016, till skillnad från tidigare, i sin
helhet redovisar återbäringen från Kommuninvest som
finansiell intäkt. Denna uppgår till 3,6 mkr (4,7 mkr)
2017. Förlagslånet till Kommuninvest medför en
ränteintäkt på 0,8 mkr (0,6 mkr), vilket förbättrar finansnettot. Resterande del av det positiva utfallet +2,4
mkr, jämfört med budget, beror på en ökad utlåningsvolym till kommunkoncernen och en lägre räntenivå
än budgeterat.
Kommunens finansnetto består i huvudsak av ränteintäkter från kommunkoncernen 57,4 mkr (53,6 mkr)
och räntekostnader för extern upplåning 44,5 mkr
(42,8 mkr).
Finansnetto








är maximalt 7,0 %, vilket innebär att investeringarna
under året kunde uppgå till som högst 225 mkr.
Årets investeringsutgifter uppgår till 189 mkr
(135 mkr), motsvarande 5,9 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. Den budgeterade
nivån var 316 mkr, motsvarande 9,9 %. Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden 2013 – 2017
har varit 190 mkr.
Av årets investeringsutgifter har maskiner och inventarier köpts in med 39 mkr (37 mkr), mark, byggnader och tekniska anläggningar har anskaffats för 150
mkr (98 mkr), varav 130 mkr (79 mkr) betraktas som
pågående arbete som ännu ej tagits i bruk.
Byggnationen av Källdalsskolan har påbörjats och
dessutom pågår förstudier och projekteringar av ett
antal projekt. Reinvestering och upprustning har gjorts
av Landbadet. Flera moduler har införskaffats och
installerats på skolor/förskolor för att möta ett ökat behov av lokaler. Underhållsmässiga reinvesteringar har
gjorts för 41 mkr på fastigheter och gator under året.
Största anledningen till budgetavvikelsen är förändrade tidsplaner för projekt inom förskolor.









































Kommunkoncernens investeringar uppgår till 767
mkr (556) där bolagens och stiftelsernas andel är 578
mkr (421) eller 75 % (76). De enskilt största investeringarna är byggnation av bostadsfastigheter hos
Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 344 mkr. I övrigt
har Uddevalla Energi AB investerat för 90 mkr och
Uddevalla Vatten AB för 98 mkr.





Investeringar kommunen




Investeringar koncernen




Investeringar

Investeringsnivån är ett av de fyra finansiella målen
och som visar hur stor del som investeringarna utgör
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet för 2017 i strategiska planen 2015 - 2018
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Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden är ett av de fyra finansiella
målen och som visar hur stor del av investeringarna
som finansieras med egna pengar i form av avskrivningar och resultat. Målet för 2017 i strategiska planen
2015 - 2018 är minst 75,0 %.
Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till
minst 142 mkr för 2017. Resterande del lånefinansieras. Budgeten för 2017 beslutades på nivån 54,1 %.
Utfallet uppgår till hela 109,6 % vilket klart överträffar såväl årets budget som den strategiska planen.
Den höga nivån beror på ett högt resultat och lägre
investeringar än planerat. Under femårsperioden 2013
– 2017 uppgår den genomsnittliga egenfinansieringen
till 106,8 %. Självfinansieringsgraden under perioden
har gjort att kommunen har en mycket låg låneskuld
för den egna verksamheten.
Självfinansieringsgrad










Likviditet
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap
motsvarande en månads utbetalningar i form av likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften.
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.
Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till
309 mkr (125 mkr), vilket är 145 mkr högre än
genomsnittet för de senaste fem åren. Den beviljade
checkkrediten uppgår vid årsskiftet till 300 mkr
(350 mkr). Likviditeten och beviljade kreditlöften
tillsammans innebär att kommunens betalningsberedskap är god.
Kommunkoncernens likviditet uppgår till 333 mkr
(145 mkr).

Soliditet





vilket trots underskott ändå får bedömas som en god
budgetföljsamhet. Jämfört med 2016 har dock skett
en försämring med -59 mkr i förhållande till budget,
vilket är en lite oroande utveckling. I jämförelse med
de andra åren under de senaste fem åren är 2017 det
enda året som avvikelsen är ett underskott.











Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader
som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas som
mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att avvikelsen 2017 i så fall ska ligga mellan +/- 32 mkr. För
2017 är budgetavvikelsen 28 mkr (98 mkr) eller
0,9 % (3,4 %), vilket därmed ligger innanför intervallet för mycket god budgetföljsamhet, samtidigt som
det är en positiv avvikelse i förhållande till budget.

Soliditeten är ett av de fyra finansiella målen och
visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som
är finansierade med egna medel. Målet i strategiska
planen 2015 - 2018 är att soliditeten successivt ska
öka och vid utgången av 2017 uppgå till minst 63,0 %.
Soliditeten med denna utgångspunkt mäts genom att
internbankens utlåning till de kommunala företagen
elimineras från balansräkningens omslutning. Soliditeten med denna beräkningsgrund uppgår till 65,6 %
(68,3 %).
Soliditet kommunen





Budgetföljsamhet
















































Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen
27 mkr (94 mkr) eller 0,9 % (3,2 %).
Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie
verksamhet är -19 mkr (36 mkr) eller -0,6 % (1,2 %)









Soliditeten kan därutöver mätas på ytterligare två
sätt. Den ena av dessa är den tekniskt korrekta beräkningsprincipen, där soliditeten uppgår till
30,9 % (31,8 %). Genomsnittligt för perioden 2013 –
2017 uppgår soliditen till 30,9 %.
Det andra sättet att mäta soliditeten på är att lägga till
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ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998,
som, än så länge, redovisas utanför balansräkningen.
Denna uppgår till 1 019 mkr (1 045 mkr). Om denna
hade ingått i balansräkningen hade den varit en långfristig skuld och soliditeten hade istället varit 12,3 %
(11,1 %).
Kommunkoncernens soliditet är 31,9 % (32,9 %)
och har minskat med 1,0 % jämfört med föregående
år. Soliditeten inkl. kommunens ansvarsförbindelse för
pensioner är 17,9 % (17,4 %).

Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, föreningar och andra externa parter när andra lösningar för
finansiering saknas. All kommunal borgen är beloppsoch tidsbegränsad.
Borgensförbindelserna uppgår till 434 mkr
(469 mkr). Under året har inga nya förbindelser tillkommit och de befintliga har minskat med 35 mkr. Av
förbindelserna avser till 426 mkr (461 mkr) kommunägda bolag. Den största enskilda förbindelsen avser
Uddevalla Energi AB för Lillesjö kraftvärmeverk och
uppgår till 325 mkr (348 mkr).
Borgensförbindelserna till externa parter till egnahem uppgår till 0,2 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.
Borgensförbindelser



tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens
totala externa upplåning.
För året har ramen varit 3 330 mkr (2 992 mkr).
Kommunens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet
till 2 950 mkr (2 650 mkr). Låneskuldens ökning
under året uppgår till 11,3 %. De senaste fem åren
genomsnittsökning uppgår till 7,6 %. Förändringen av
låneskulden beror på ökad utlåning till de bolag och
stiftelser som ingår i kommunkoncernen. Större delen
av låneskulden avser upplåning för kommunens bolag
och stiftelser. Kommunen har en låneskuld på 44 mkr
(0 mkr).


Långfristiga lån och snittränta kommunen
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Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 44,5 mkr
(42,8 mkr). Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår till 1,68 % (1,70 %). De senaste fem
åren har snitträntan uppgått till 2,22 %. Medelutlåningen under året till koncernföretagen uppgick till
2 758 mkr (2 575 mkr). Räntan för helåret inklusive
låneavgift blev 2,05 % (2,05 %) inklusive låneavgift
på ett vägt snitt på 0,35 % (0,35 %), dvs oförändrad
jämfört med föregående år.








































Skulder och räntor
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkoncernens samlade behov av kapital. Syftet är att få
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommunkoncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar.
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalningsförmågan och att få så låg total räntekostnad för kommunkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter.
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering
uppfylla kravet på låg risk.
All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
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Långfristiga lån och snittränta koncernen



















Pensionsförpliktelser
Den lagstadgade blandmodellen för redovisning av
pensionsförpliktelserna innebär att pensioner intjänade
före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen
utan som en ansvarsförbindelse. Förbindelsen uppgår till 1 019 mkr (1 045 mkr) inkl. särskild löneskatt. Minskningen från 2016 beror numera på att
de löpande utbetalningarna av pensioner överstiger
indexuppräkningen.
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Pensionsavsättningen i balansräkningen uppgår till
50 mkr (51 mkr) inkl. särskild löneskatt och avser de
pensionsförpliktelser som inarbetas fr.o.m. 1998. De
förmånsbestämda pensionsdelarna över 7,5 inkomstbasbelopp är försäkrade och ingår inte i pensionsavsättningen. Årets kostnad för pensionerna, dvs.
samtliga delar som påverkar resultatet, uppgår till
190 mkr (182 mkr) inkl. särskild löneskatt. Jämfört
med 2016 är det en ökning med 8 mkr. Främsta orsaken till ökningen är att årets ökade personalkostnad
påverkar underlaget för den avgiftsbestämda pensionen som då ökar i samma takt.
I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden
anges att kommunen i förskott ska betala delar av de
framtida pensionskostnaderna som avser pensioner
intjänade tom 1998. Målsättningen i denna del är
numera slutförd. Under året har därför inga ytterligare extra inbetalningar för framtida pensioner gjorts.
Inbetalningar och överföringar från överskottsfond för
indexeringskostnader uppgår till 218 mkr inkl. särskild
löneskatt. Denna summa har minskat ansvarsförbindelsen med samma belopp.
Hela den resterande förpliktelsen är ofinansierad
och kommande kostnader måste löpande täckas av
respektive års skatteintäkter.
Mkr

Pensionsförpliktelser i balansräkningen
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse
Summa pensionsförpliktelser

Avgår finansiella placeringar
Ej finansierade pensionsförpliktelser
Överskottsfonder hos KPA och Skandia

2017

2016

50

51

1 019
1 069

1 045
1 096

-0
1 069
11,4

-0
1 096
8,4

Ställda säkerheter
De ställda säkerheterna uppgår till 0,5 mkr (0,7 mkr)
och avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB för upptagna lån.

Analys
Det ekonomiska utfallet i form av årets resultat är
högre vid en jämförelse med det finansiella målet och
årets budget. I motsats till föregående år har verksamheten inte kunnat bedrivas inom tilldelade ramar och
nettokostnadsutvecklingen är högre än tidigare år. Detta har kompenserats genom en ökning av de generella
statsbidragen och kommungemensamma överskott av
t ex personalkostnader. Kassaflödet har medverkat till
att kommunen har låg egen låneskuld. Den existerande
låneskulden är i det närmaste helt vidareutlånad till
kommunens bolag och stiftelser. Ingen finansiell risk
bedöms föreligga i denna del. Lånesituationen innebär
i sin tur att finansnettot just nu bidrar till att finansiera
den löpande verksamheten. I takt med planerad ökad
upplåning minskar dock successivt denna möjlighet.
Kommunkoncernens resultat har halverats jämfört
med 2016, framför allt pga. nedskrivningen av pellets-

fabriken. Även exklusive denna nedskrivning sjunker
resultatet och därmed minskar möjligheterna att inom
de närmaste åren nå de ekonomiska målen enligt ägardirektiven för bolagen i Uddevalla Utvecklings AB.
Kommunen står inför flera utmaningar de kommande åren i form av bland annat allt större skillnad
mellan å ena sidan verksamhetens nettokostnader som
en följd av framför allt den demografiska utvecklingen
och skatteunderlagets tillväxt å andra sidan. I ett perspektiv fram till och med 2021 uppgår skillnaden till
motsvarande en skattehöjning på 1,60 kronor. Ett antal
större investeringar, utöver de som är demografiskt
betingade, är på gång med nytt badhus, åtgärder för
återkommande översvämningar och stigande havsnivå
mm. De kommande ekonomiska utmaningarna kräver
en ekonomi med marginaler för att klara de upp- och
nedgångar i konjunkturen mm som kan uppkomma.
En bra förutsättning för att möta denna framtid är att
värna de finansiella målen.

Balanskravsutredning
Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna
ska överstiga kostnaderna för varje år. Kravet gäller
enbart för kommunen, inte koncernen. Vid avstämning
ska vissa realisationsvinster och -förluster räknas bort.
Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller
balanskravet för 2017.
Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Balanskravsresultat

+91,5 mkr
-1,4 mkr
+ 90,1 mkr

Balanskravsresultat 5 år
2013
2014
2015
2016
+ 83,1 + 51,9
+ 62,6 + 131,4

2017
+90,1

Balanskravet är ett minimikrav. Kommunallagen
innehåller därutöver krav på att kommunen ska ha god
ekonomisk hushållning utifrån både finansiella och
verksamhetsmässiga utgångspunkter. Målen för dessa
är satta utifrån detta och är Uddevallas definition av
lagstiftningens krav.

Finansiell profil (KFI)
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning
i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla
för 2014-2016. Denna jämför hur Uddevalla ligger till
i förhållande till 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 förbättrat sin placering
2016 med fyra steg jämfört med 2015, från plats 31 till
27 bland Västra Götalands och Hallands 55 kommuner. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats
27, dvs Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för
2016 är därmed uppnått.
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Båtliv
Foto: Björn Granat

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla
förbättrat sig för fem nyckeltal, försämrat sig i två
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som förbättrats
mest är ”Resultat före extraordinära poster, snitt 3
år” och ”Skattefinansieringsgrad av investeringar”.
För skattefinansieringsgrad av investeringarna är det
en låg investeringsnivå som ger förbättringen, vilket
har andra negativa effekter än det strikt ekonomiska
perspektivet.
För 5 av 8 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 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
ungefär som genomsnittet i Västra Götaland och Halland. I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i
den grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat”
(genomsnitt 2014 – 2016) och ”Varken stark eller svag
finansiell ställning” (soliditet 2016 inklusive pensionskulden mellan 0 – 20 %).
Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett kontrollerat finansiellt läge. Resultatnivån
bör dock bibehållas på mellan 2 % till 3 % i förhål-
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lande till verksamhetens bruttokostnader för att stärka
kommunens balansräkning. Detta behövs för att möta
förväntade framtida utmaningar. Det är viktigt att
kommunen stärker sitt finansiella utrymme, eftersom
de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att
kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade
investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.

Nyckeltal

Plats

Trend

2014

2015

2016

Resultat före extraordinära
poster

26

22

21

Skattefinansieringsgrad av
investeringar

31

26

10

Soliditet

38

38

39

Kassalikviditet

51

47

46

Finansiella nettotillgångar

25

23

21

Skattesats

40

44

44

Budgetföljsamhet

26

18

19

Resultat före extraordinära
poster, snitt 3 år

24

26

19

Genomsnitt totalt

33

31

27

15–16
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Foto: Georg Patramanis, Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

Koncernen
not

2017

Kommunen
2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter

1

1 995

2 018

944

982

Verksamhetens kostnader

2

-4 681

-4 491

-3 981

-3 801

-388

-296

-116

-99

Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

10,11
3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

1

-2

0

4

-3 073

-2 771

-3153

-2 914

Skatteintäkter

4

2 474

2 350

2 474

2 350

Generella statsbidrag och utjämning

5

754

684

754

684

Finansiella intäkter

6

6

9

63

62

Finansiella kostnader

7

-50

-45

-46

-44

111

227

92

138

-5

-16

-

-

106

211

92

138

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Skatt

8

ÅRETS RESULTAT

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i mkr

Koncernen

Kommunen

not

2017

2016

2017

2016

106
9

390

211

92

138

302

118

87

496

513

210

225

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital
Justering för rörelsekapitalets förändring
0

-5

-9

5

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av förråd/lager

20

-107

25

-61

Förändring av kortfristiga skulder

98

16

57

24

614

417

283

193

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar
Inköp av materiella tillgångar
Avyttrade materiella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1

0

0

0

-749

-556

-189

-135

3

12

2

8

-16

0

0

0

11

0

0

0

-752

-544

-187

-127

0

0

-212

-188

-4

-4

-2

-4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Långfristig utlåning
Upplåning
Minskning pga utbetalningar avsättningar
Långfristig upplåning

900

1 000

900

1 000

-600

-953

-600

-950

-41

-43

0

-

Förändrad skuld anslutningsavgifter

55

36

0

-

Förändring av övriga långfristiga skulder

16

20

0

2

Amortering
Förändrad skuld finansiell leasing

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

326

56

86

-139

ÅRETS KASSAFLÖDE

188

-71

182

-73

Likvida medel vid årets början

145

216

127

200

Likvida medel vid årets slut

333

145

309

127
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BALANSRÄKNING
Koncernen

Kommunen

not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

10

14

13

13

13

Materiella anläggningstillgångar

11

Belopp i mkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

5 425

5 401

1 658

1 622

Maskiner och inventarier

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

298

299

120

126

Pågående arbete

597

275

94

52

76

76

97

97
2 704

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och bostadsrätter

12

Långfristiga fordringar

13

8

8

2 916

Övriga finansiella anläggningstillgångar

13

16

0

0

0

6 434

6 072

4 898

4 614

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsområden och förråd/lager

14

100

100

62

53

Kortfristiga fordringar

15

407

427

223

248

Kassa och bank

16

333

145

309

127

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

840

672

594

428

7 274

6 744

5 492

5 042

2 213

2 005

1 603

1 466

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

Balanserat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

106

211

92

138

2 319

2 216

1 695

1 604

55

56

50

51

126

120

-

-

62

68

55

52

243

244

105

103

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

18

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

19

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

20

3 730

3 400

3 002

2 702

Kortfristiga skulder

21

982

884

690

633

Summa skulder

4 712

4 284

3 692

3 335

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 274

6 744

5 492

5 042

Ställda säkerheter

22

0

1

-

-

Ansvarsförbindelser

23

1 028

1 054

1 454

1 515

ÅRSREDOVISNING 2017 UDDEVALLA KOMMUN

33

EKONOMISK REDOVISNING | REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om
kommunal redovisning (SFS 1997:614) 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 Årsredovisning
och koncernredovisning K3 med undantag av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar fr. o m räkenskapsåret 2017
komponentredovisning på större anläggningar, verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Omräkning
har skett av samtliga äldre anläggningar dock har
ingen omräkning skett av gator och vägar utan dessa
komponentredovisas successivt när de byts ut. Jämförelsetalen är inte omräknade på grund av betydande
svårigheter att beräkna. Resultateffekten av komponentredovisning för räkenskapsåret 2016 uppskattas
till 24 mkr i lägre kostnader.
Samtidigt har också övergång skett till huvudmetod
för redovisning av lånekostnader. Under 2016, när
alternativmetod användes, aktiverades inga lånekostnader varför ingen omräkning av jämförelsetal har
behövt göras.
HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla tillämpar
från och med räkenskapsåret 2017 K3-regelverket
och Gustafsbergsstiftelsen har gått över till K2-regelverket. Kommunens sammanställda redovisning för
dotterföretagen vilar därmed på samma regelverk med
undantag av Gustafsbergstiftelsen vars effekt inte har
någon väsentlig påverkan på den totala sammanställda
redovisningen.

Tillämpade redovisningsprinciper
Kommunen

Uddevalla kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats
av RKR, med vissa nedan redovisade undantag. Här
kommenteras också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper som kan vara intressanta utifrån den
kommunala särarten.
Intäkterna redovisas i den omfattning som det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
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Periodisering av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag tas från och med 2008 upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandetid. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade
det bokförda värdet på anläggningen.

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av preliminära
skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo
under året, prognos för slutavräkning samt skillnaden
mellan den slutliga taxeringen och den redovisade
skatteintäkten för föregående år.
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt från och med den månad som tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar
skrivs av utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora
nominella belopp per år. Komponentavskrivning tilllämpas från och med 2017. På tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstiderna har fastställts med en egen
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I
huvudsak används följande avskrivningstider:
År
3–15
3
5–20
5–20
10–50

Anläggningstyp
System/programvara
Datorer
Maskiner
Övriga inventarier
Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentlig värde vid periodisering
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp
(22 400 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror
och arrenden, vilka periodiseras oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen
rad i resultaträkningen om de är sällan förekommande, 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 anläggningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestörande poster.
Poster med naturligt samband till tidigare redovisade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.
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Materiella anläggningstillgångar

Pensionsskuld

Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (22 400 kr).
Gränsvärde för aktivering av tillgång vid planerat underhåll (komponentutbyte) är 350 tkr och gränsvärde
för utrangering av komponent är 250 tkr i restvärde.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar.
Anläggningstillgångar såsom större anläggningar,
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är komponentindelade i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4.
Lånekostnader redovisas från och med 2017 enligt
huvudmetoden för redovisning av lånekostnader (RKR
rek.15.1) dvs. samtliga lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. Tidigare år har,
enligt alternativmetoden, ränta påförts anskaffningsvärdet på större pågående arbeten (minst 250 prisbasbelopp, dvs. 11 mkr) som pågår under minst 1 år,
under förutsättning att kommunen haft egen låneskuld.

Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensioner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens riktlinjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad
minskar också ansvarsförbindelsen.
Det samlade pensionsåtagandet framgår i den finansiella analysen. Pensionsförpliktelserna är beräknade
utifrån beräkningsmodellen RIPS17 (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld).

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 och bostadsrätter.
Andelen i Kommuninvest ekonomisk förening består
av inbetalt andelskapital och insatsemissioner.

Leasing

Samtliga kommunens finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Vanligaste formen
av finansiell leasing är fordon, huvuddelen av dessa
avtal har en löptid som inte överstiger 3 år. Ett mindre
antal fordonsavtal som har förlängts och därmed kommit att överstiga gränsen på 3 år redovisas ändå som
operationell leasing då beloppens påverkan på resultatoch balansräkning bedöms som icke väsentlig. I övrigt
har kommunen inga avtal som sammantaget utgör
väsentligt värde för maskiner och inventarier eller för
hyra av fastighet som i allt väsentligt kan jämställas
med direkt ägande.
Leasingavgiften för operationella leasingavtalen
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida leasingavgifter för operationella leasingavtal.

Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättningarna har tagits
upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen.

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 kommunen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda.
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dotterföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).
Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i
pensionsredovisningen och avseende komponentindelning 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 kostnader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt
RKR 8.2). Koncerninterna tillgångar och skulder respektive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.
Den sammanställda redovisningen omfattar kommunkoncernens samtliga företag där kommunen har
minst 20 % ägarandel.
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De företag som därmed undantas är av obetydlig
omfattning enligt RKR´s defintion i rekommendation
8.2 Sammanställd redovisning. Underkoncerner tas in
i sin helhet för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB),
Bostadsstiftelsen Uddevallahem och för HSB Norra
Bohusläns stiftelse Jacobsberg i Uddevalla. Förändringar i kommunkoncernen har skett genom att Uddevallahem Sundberg AB har sålt Stadsmuren Sundberg
AB. Kommunen har också indirekt via Uddevalla
Vatten AB minskat sin ägarandel i Västvatten AB från
65 % till 53 % genom att Sotenäs kommun har blivit
delägare fr o m 2017. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsschema
på sidan 69.

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsentliga finansiella leasingavtal som materiella anläggningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 20
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansverksamheten inom Uddevalla
kommunkoncern
All väsentlig upplåning och all finansiell riskhantering
inom kommunkoncernen, finansiell leasing utgör ett
undantag - är koncentrerad till den s.k. internbanken.
Utlåningen från internbanken till koncernföretagen
sker genom kommunens koncernkontosystem. Koncernföretagen lånar av internbanken genom utnyttjande av checkkrediter, där villkoren utgår från internbankens självkostnad jämte låneavgifter. Avgifterna
syftar till att göra lånekostnaden för koncernföretagen
marknadsmässig. Den modell som tillämpas är den
modell som rekommenderas av SABO och SKL. För
de koncernföretag som inte verkar på en konkurrensutsatt marknad utgår endast en administrativ avgift.
Utlåningen till koncernföretagen via koncernkontosystemet redovisas som långfristig fordran i kommunen.
Kommunen och koncernföretagen använder ränteswappar som finansiellt instrument för att hantera ränterisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för
kommunens finanspolicy och internbankens finansstrategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken
vara effektivt, se not 7 och not 20.

Notförklaringar
Belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter
Ersättning från landsting och andra kommuner

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

188

187

188

187
139

Kommunala taxor och avgifter

239

228

144

El-, renhållning- och fjärrvärmeavg

421

396

-

-

Statsbidrag

340

372

339

371

Övriga driftbidrag

117

119

117

118

Hyror och arrenden

425

416

101

103

Övriga försäljningsintäkter

164

175

20

21

Övriga intäkter

101

125

35

43

1 995

2 018

944

982

Summa
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Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

-3 009

-2 825

-2 669

-2 495

Lokal- och fastighetskostnader

-333

-351

-259

-277

Bidrag och transfereringar

-134

-134

-134

-134

Köp av verksamhet

-568

-529

-549

-515

Inköp av material m.m.

-330

-333

-154

-159

Övriga verksamhetskostnader
Summa
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
överstigande 3 år (fasta priser)

-307

-319

-216

-221

-4 681

-4 491

-3 981

-3 801

Lokaler

Maskiner/inventarier

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

69

92

17

12

145

212

23

15

80

83

0

0

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

2

2

1

6

-1

-4

-1

-2

1

-2

0

4

Förfaller till betalning:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Not 3 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkter:
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Jämförelsestörande kostnader:
Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter

Kommun 2017

Kommun 2016

2 482

2 359

Slutavräkning föregående år

-8

4

Avsatt från tidigare år

11

-2

Prognostiserad slutavräkning innevarande år
Summa

Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag-/avgift

-11

-11

2 474

2 350

Kommun 2017

Kommun 2016

536

501

14

11

0

-2

56

52

100

96

Stöd för ökat flyktingmottagande

36

26

Boverket statsbidrag, ökat bostadsbyggande

12

0

754

684

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift

Summa

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter

2

2

58

54

Övriga finansiella intäkter

4

7

5

8

Summa

6

9

63

62
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Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

-48

-44

-45

-43

-1

0

-1

0

-1

-1

0

-1

-50

-45

-46

-44

inklusive derivat

1,70

1,70

1,70

1,70

exklusive derivat

0,78

1,08

0,78

1,08

Summa
Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%)

Genomsnittlig räntebindningstid extern
skuldportfölj (%)
inklusive derivat (år)

2,7

3,0

2,7

3,0

exklusive derivat (år)

0,5

1,0

0,5

1,0

Koncern 2017

Koncern 2016

Not 8 Skatt på årets resultat
Årets skatt

-1

0

Årets uppskjutna skatt

-4

-16

Summa

-5

-16

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

388

296

116

99
-6

Not 9 Justering för ej
likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar

-2

-2

-1

Reaförluster

Reavinster

5

4

1

2

Gjorda/återförda avsättningar

9

10

2

-7

Justering försäljning av Uddevalla Stadsmuren AB
Direktbokning eget kapital kommuninvest
Uppskrivn. tidigare nedskriven finansiell tillgång
Summa
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-10

0

-

-

0

2

-

0

0

-8

-

-1

390

302

118

87
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Not 10 Immateriella
anläggningstillgångar

Programvarulicenser samt internt upparbetade
IT-system
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar, netto
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

28

27

25

25

1

0

0

0

-2

0

-

0

3

1

3

0

Utgående anskaffningsvärde

30

28

28

25

Ingående av- och nedskrivningar

15

11

12

9

Försäljningar/utrangeringar

-2

-

-

0

0

1

-

0

Omklassificeringar
Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- och nedskrivningar
Utgående restvärde
Avskrivningstider

Not 11 Materiella
anläggningstillgångar

Mark,byggnader, tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

3

3

3

3

16

15

15

12

14

13

13

13

5-10 år

5-10 år

5-10 år

5-10 år

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

8 706

8 330

2 987

2 944

Investeringar, netto

119

210

20

19

Försäljningar/utrangeringar

-20

-30

-4

-24

0

0

-

0

237

196

103

48

Utgående anskaffningsvärde

9 042

8 706

3 106

2 987

Ingående av- och nedskrivningar

3 305

3 108

1 365

1 321

-9

-26

-3

-20

Återförd nedskrivning

0

-2

0

0

Omklassificeringar

7

0

7

0

314

225

79

64

3 617

3 305

1 448

1 365

Återförd nedskrivning
Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar

Årets av- och nedskrivningar
Utgående av- och nedskrivningar

Utgående restvärde
Avskrivningstider

5 425

5 401

1 658

1 622

10-50 år

10-50 år

10-50 år

10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i
värrde, t.ex. mark, görs ingen avskrvning.
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Fortsättning not 11

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

829

829

357

345

83

70

39

37

Försäljningar/utrangeringar

-49

-81

-2

-34

Omklassificeringar

-19

11

-21

9

Utgående anskaffningsvärde

844

829

373

357

Ingående av- och nedskrivningar

530

532

230

233

Försäljningar/utrangeringar

-33

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar/netto

-46

-72

-2

Omklassificeringar

-9

1

-7

0

Årets av- och nedskrivningar

71

69

32

31

546

530

253

231

Utgående av- och nedskrivningar

Utgåeende restvärde
Avskrivningstider

298

299

120

126

3–25 år

3–25 år

3–20 år

3–20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

Pågående arbete

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Ingående anskaffningsvärde

275

207

52

30

Inköp

551

276

131

79

-3

-1

-2

-1

-226

-207

-87

-56

597

275

94

52

Kommun 2017

Kommun 2016

Försäljning/utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska
anläggningar, utgående restvärde
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet

58

75

1 144

1 118

28

14

Publika fastigheter (gator, vägar o parker)

339

329

Fastigheter för annan verksamhet
(tomträttsmark, kommersiella fastigheter)

89

86

1 658

1 622

Summa
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Not 12 Värdepapper, andelar och
bostadsrätter.

Bokfört värde
Org.nr

Antal

Koncern

Kommun

Aktier
Uddevalla Utvecklings AB (100 %)

556046-3506

26 000

-

20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %)

556901-9655

10 000

-

10,000

Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB (50 %)

556660-5456

2 500

16,934

-

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

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (17,7 %)

556446-9343

345

2,247

-

SABO Försäkrings AB

516401-8441

10

0,010

-

23,062

33,871

-

48,165

48,165

1700

0,015

0,015

Summa aktier
Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening*
Föreningen Sportstugan
Föreningen Folkets hus

500

Summa andelar

0,005

0,005

48,185

48,185

0,080

-

Övrigt:
Husbyggnadsvaror HVB-förening
Andra långfristiga värdepappersinnehav

0,167

-

Bostadsrätter

4,377

4,377

Grundfondskapital
Summa övrigt
Summa

-

10,831

4,624

15,208

75,871

97,264

*Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital inklusive insatsemissioner.

Not 13 Långfristiga fordringar

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Utlämnade lån, koncernföretag

-

-

2 910

2 698

Utlämnade lån, övriga

6

7

6

7

Nedskrivning, osäker fordran

-

-1

-

-1

Övriga fordringar

2

2

0

0

Summa

8

8

2 916

2 704

Övriga finansiella anläggningstillgångar 15,5 mkr (0 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.

Not 14 Exploateringområden
och förråd/lager

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Pågående exploateringar

52

43

52

43

Lager tomtmark

10

10

10

10

Materialförråd

38

47

0

0

100

100

62

53

Summa
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Fortsättning not 14
Specifikation av pågående exploateringar och
tomtlager, kommunen

IB 2017

Årets utg/ink

UB 2017

Sundstrand etapp 2

0

23

23

Sundskogen etapp 1

7

-2

5

Sunningebergen

7

0

7

Område vid Skarsjövallen

6

0

6

Rotviksbro

1

0

1

Fasseröd

3

0

3

Söderskolan

2

0

2

Bostadsmark under exploatering

Övriga mindre exploateringar

9

-7

2

35

14

49

Frölnadshamn, industriområde

1

0

1

Björbäck 8

1

0

1

Herrestad-Åker

5

-5

0

Delsumma
Industrimark under exploatering

Övriga mindre exploateringar

1

0

1

Delsumma

8

-5

3

43

9

52

IB 2017

Årets försäln./
nedskr.

UB 2017

Tomtmark bostäder

1

0

1

Tomtmark industrier

9

0

9

10

0

10

Summa pågående exploateringsprojekt

Lager tomtmark

Summa

Not 15 Kortfristiga fordringar

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Kundfordringar

161

167

17

23

Interimsfordringar*

126

162

98

143

Fordran på staten

108

84

106

80

12

14

2

2

407

427

223

248

20

74

Övriga kortfristiga fordringar
Summa
*Varav fordran på Migrationsverket

Not 16 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 mkr (350 mkr)
varav utnyttjat 0 mkr (0 mkr)
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Not 17 Eget kapital

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

2 216

2 003

1 604

1 466

-3

0

-

-

0

2

-1

0

2 213

2 005

1 603

1 466

106

211

92

138

2 319

2 216

1 695

1 604

0

0

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

54

55

50

51

0

0

0

0

Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning
Reservering uppskjuten skatt vid övergång till
K3 HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i
Uddevalla
Justerat eget kapital på grund av
avrundningseffekt
Ingående eget kapital justerat efter
avrundning
Årets resultat enligt fastställd resultaträkning
Summa
Varav obeskattade reserver, redovisade som
eget kapital 78 %

Not 18 Avsättningar för pensioner
Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt*
Avsatt till garanti/visstidpension inklusive
löneskatt**
Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld
Summa

1

1

-

-

55

56

50

51

*Sedan 2001 gäller en försäkringslösning som avser kompletterande ålderspensioner för de förmånsbestämda pensionsdelarna
övre 7,5 inkomstbasbelopp.
**Visstidspensionen omfattar 0 (1) tjänsteman. Garantipensionen omfattar 0 (1) tjänstemän.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper, se sidan 35.
Specifikation

Kommun 2017

Kommun 2016

51

54

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats

1

0

- Ränte- och basbeloppsuppräkning

1

1

- Sänkning av diskonteringsränta

0

0

- Nya efterlevandepensioner

2

2

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt)
Nya förpliktelser under året:

- Övrigt

0

-1

Pensionsutbetalningar

-5

-5

Utågende avsättning för pensioner
(inklusive löneskatt)

50

51

97%

97%

Aktualiseringsgrad
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Not 19 Övriga avsättningar

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

13

11

-

-

-

2

-

-

-4

0

-

-

9

13

-

-

19

25

19

25

-

-5

-

-5

Ingående avsättning tippområde
Årets avsättning
Årets uttag
Utgående avsättning tippområde
Ingående avsättning Torp östra*
Outnyttjat belopp som återförs
Årets uttag

-1

Avslutad/överförd

-1

-19

-

-19

-

Utgående avsättning Torp östra

0

19

0

19

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och
skadereglering

-

-

-

-

Årets avsättning

16

-

16

-

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg
och skadereglering

16

-

16

-

Ingående avsättning hamnåtgärder

33

36

33

36

Årets avsättning

-

0

0

0

Årets uttag

0

-3

0

-3

33

33

33

33

4

3

6

-

62

68

55

52

Utgående avsättning hamnåtgärder
Övriga avsättningar
Summa
Avsättning för tippområde utgörs av kostnader för
återställningsarbeten för Havskurens avfallsanläggning.
Anläggningen tillhör Uddevalla Energi AB. *Avsättning
för Torp östra utgörs av beräknade kostnader för
iordningställande av affärstomt till IKEA/IKANO Retail och
bidrag till infrastrukturella åtgärder i samband härmed.
Avslutas i samband med att projektet upphör. Kvarvarande
delar bildar en ny avsättning i form av åtagande att

Not 20 Långfristiga skulder

anlägga en ny gång och cykelbana samt skadereglering på
fastigheter. Avättning för hamnåtgärder avser kommunens
åtagande utifrån arrendeavtal med utomstående
företag verksamma inom kommunens hamnområde.
Övriga avsättningar för kommuen består dels av ett avtal
till Ljungskile tennisklubb för anläggning av tennisplaner
samt åtagande gentemot Uddevallahem för ersättning i
samband med flytt ur lokaler tidigare än planerat.

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

2 735

2 688

2 650

2 600
1 000

Låneskuld
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Årets amorteringar
Delsumma
Varav kort del av lång skuld

900

1 000

900

-601

-953

-600

-950

3 034

2 735

2 950

2 650

0

0

-

-

Långfristig skuld finansiell leasing*

305

346

-

-

Förutbetalda anslutningsavgifter

275

220

-

-

Investeringsfond VA

67

50

-

-

Förutbetalda investeringsbidrag

47

47

-

47

2

2

-

5

3 730

3 400

2 950

2 702

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

3 034

2 734

2 950

2 650

0

1

-

-

3 034

2 735

2 950

2 650

Övriga långfristiga skulder
Summa
Kreditgivare
Kommuninvest
Danske Bank
Summa
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Fortsättning not 20
Långfristiga skulder

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

1 120

1 231

1 120

1 220

930

880

930

880

Derivat, nominella värden
SEB
Nordea**
Handelsbanken
Summa
**I angivet belopp ingår strukturerade derivat
med
Derivat undervärde (mkr)

160

188

-

-

2 210

2 299

2 050

2 100

0

130

0

130

-116

-138

-116

-127

Uddevalla Energi AB innehar terminsavtal för elproduktion/förbrukning hos Scandem till ett nominellt värde av 0 (11) mkr per
2017-12-31 (undervärde 0 (-6) mkr)
Räntebindningstider

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

0-12 mån

1 334

1 235

1 250

1 150

1 år - 3 år

420

250

420

250

3 år - 5 år

480

320

480

320

5 år och mer
Summa
Kapitalbindningstid

800

930

800

930

3 034

2 735

2 950

2 650

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

0-12 mån

434

685

350

600

1 år - 5 år

2 300

2 050

2 300

2 050

300

-

300

0

3 034

2 735

2 950

2 650

0

0

0

0

5 år och mer
Summa
Varav utlandslån
*Finansiell leasing

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår kraftvärmeverket Lillesjö, energimätare samt 9 (11) leasingavtal för bussar
som innehas via finansiella leasingavtal.
Årets leasingavgift
Att erlägga inom ett år
Att erlägga senare än ett år men inom fem år

Koncern 2017

Koncern 2016

6

32

38

36

90

109

Att erlägga senare än fem år

212

235

Summa framtida leasingavgifter

340

380

Not 21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

259

211

146

130

Upplupna löner och semesterlöner

164

161

137

133

Arbetsgivaravgifter och skatt

152

146

141

138

Upplupna pensionskostnader

116

106

115

103

Interimsskulder

172

151

109

104

53

49

10

12

Skulder till kreditinstitut
Skuld koncernkonto
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

0

0

3

3

20

7

20

7

46

53

9

3

982

884

690

633
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Not 22 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus AB med 0,5 (0,7) mkr för upptagna lån.

Not 23 Ansvarsförbindelser

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

kommun 2016

1 045

1 102

1 045

1 102

Pensionsförpliktelser
Ingående pensionsförpliktelser (inklusive
löneskatt) intjänade före 1998
Nya förpliktelser under året:
-aktualisering

0

-1

0

-1

-ränteuppräkning

11

12

11

12

-basbeloppsuppräkning

19

3

19

3

4

-13

4

-13

-60

-58

-60

-58

0

0

0

0

1 019

1 045

1 019

1 045

97%

97%

97%

97%

-övrig post
Pensionsutbetalningar
Förpliktelse minskad genom försäkring*
Utgående pensionsförpliktelse (inklusive
löneskatt), intjänade före 1998
Aktualiseringsgrad

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts åren 2005-2015 via en försäkring. Det totala beloppet till och med
2017 uppgår till 218 mkr (inklusive löneskatt). Överskottsmedel med 11,4 (8,4 ) mkr finns i försäkringen per 2017-12-31
Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

kommun 2016

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt),
kommunala bolag med flera*

1

0

1

0

Summa

1

0

1

0

Pensionsutfästelser:

*Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag, både 2017 och 2016. Beräkningen görs av KPA.

Fortsättning not 23
Ansvarsförbindelser

Koncern 2017

Koncern 2016

Kommun 2017

Kommun 2016

Uddevalla Energi AB (koncernen)

-

-

337

362

Uddevalla Utvecklings AB

-

-

84

84

Uddevalla Omnibus AB

-

-

6

15

Kommunalt förlustansvar för egnahem

0

1

0

1

Övriga företag/stiftelser

0

0

0

0

Borgensförbindelser

Föreningar m.m.

7

7

7

7

Summa

7

8

434

469

Övrigt

1

1

0

0

Summa

1

1

0

0

1 028

1 054

1 454

1 515

Övriga ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser
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Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB
Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286
kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande

till storleken på de medel som respektive kommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Uddevalla kommuns ansvar, kan noteras att
per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB´s totala
förpliktelser till 342 484 mkr och totala tillgångar till 349 244
mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 3 268 mkr (0,96 %) och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 3 338 mkr (0,96 %).

Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen
Koncernbidrag

Aktieägartillskott/

Långfristiga lån

Borgen

utdelning
Enhet

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Kommunen

Givare

Mottagare

Givare

2 909,3

3,3

427,0

Mottagare

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:
- Uddevalla Utvecklings AB (moder)

10,1

12,6

9,8

- Uddevalla Energi AB (koncernen)
- Uddevalla Hamnterminal AB

12,6

9,8

2,7

8,7

84,0

708,3

337,0

28,7

(koncernen)
- Uddevalla Turism AB

5,1

3,3

- Uddevalla Omnibus AB

5,0

65,1

Uddevalla Vatten AB (koncernen)

6,0

486,2

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (kon-

0,6

1 320,1

cernen)
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem

63,5

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg

223,1

i Uddevalla (koncernen)
Gustafsbergsstiftelsen

2,3

Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän (64,15 %)
Summa

22,7

22,7

9,8

9,8

2 912,6

2 912,6

427,0

427,0

De långfristiga lånen har medfört en ränteintäkt för kommunen och en räntekostnad för företagen på 59 mkr.
Utöver de långfristiga lånen finns 38 mkr i kortfristig fordran/skuld som framförallt består av el-, renhållnings-, och
fjärrvärmeavgifter som faktureras av Uddevalla Energi AB.
Försäljning och köp inom kommunkoncernen uppgår proportionellt till 240 mkr och består i huvudsak av försäljning av el,
VA, renhållning, räddningstjänst, fjärrvärme samt lokalhyror och arrenden. Kommunen står för merparten av inköpen, 135 mkr,
medan Uddevalla Energi AB står för merparten av försäljningen, 78 mkr.
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd/Styrelse

Kostnader

Kommunfullmäktige och revision

Intäkter

Netto

Kommunbidrag

Resultat
kommunbidrag
0,4

-14,4

4,5

-9,9

-10,3

-374,0

137,6

-236,4

-241,4

5,0

Barn och utbildningsnämnden

-1 772,9

432,9

-1 340,0

-1 335,4

-4,6

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

-1 626,9

314,6

-1 312,3

-1 295,8

-16,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-742,1

648,0

-94,1

-90,7

-3,4

Kultur och fritidsnämnden

-162,3

25,3

-137,0

-137,3

0,3

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-4 692,7

1 562,9

-3 129,8

-3 111,0

-18,8

-779,7

726,1

-53,6

-68,2

14,6

30,6

0,0

30,6

34,0

-3,4

Eliminering interna intäkter/kostnader

1 344,0

-1 344,0

0,0

0,0

0,0

Summa verksamhetens nettokostnad

-4 097,8

945,0

-3 152,8

-3 145,2

-7,6

Skatteintäkter

-

2 473,6

2 473,6

2 474,0

-0,4

Generella statsbidrag och utjämning

-

754,0

754,0

725,0

29,0

Valnämnden
Summa nämnder/styrelser
Övriga ej fördelade poster*
Se spec nedan

Eliminering internt finansnetto

Finansiella intäkter

-

63,0

63,0

75,5

-12,5

-46,2

-

-46,2

-65,6

19,4

-4 144,0

4 235,6

91,6

63,7

27,9

91,6

63,7

27,9

Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
REDOVISAT RESULTAT

Driftredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till kommunbidrag.I nämnders/styrelsers
redovisning ingår interna poster, dvs. interna debiteringar, personalomkostnadspålägg och kapitalkostnader. Dessutom ingår
vissa finansiella poster.

* Specifikation ej fördelade poster:

Kostnader

Intäkter

Netto

Kommun
-bidrag

Resultat
kommunbidrag

Pensioner

-189,9

125,5

-64,4

-74,0

9,6

Arbetsgivaravgifter

-584,0

589,6

5,7

1,0

4,7

Avtalsförsäkringar

-1,3

3,3

2,0

0,0

2,0

Försörjningsstöd

0,0

0,0

0,0

-1,0

1,0

Pris- och lönereserv

0,0

0,0

0,0

-11,6

11,6

Statsbidrag för ensamkommande unga

0,0

0,0

0,0

2,7

-2,7

Driftreserv nytt badhus

0,0

0,0

0,0

-12,0

12,0

Ökat kommmunbidrag socialnämnden
(ensamkommande flyktingbarn)

0,0

0,0

0,0

20,0

-20,0

Centrala effektiviseringar

0,0

0,0

0,0

9,3

-9,3

Upphandlingseffekter

0,0

0,0

0,0

-2,5

2,5

Övrigt
Summa ej fördelade poster
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-4,6

7,7

3,1

0,0

3,1

-779,7

726,1

-53,6

-68,2

14,6
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INVESTERINGSREDOVISNING
Fördelat per nämnd/styrelse
Belopp i mkr

Utgift

Budget

Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden

4

15

11

72

159

87

Socialnämnden

17

21

4

Samhällsbyggnadsnämnden

84

94

10

Kultur och fritidsnämnden

11

26

15

Summa nämnder

189

316

127

TOTALA INVESTERINGAR

189

316

127

Utfallet totalt är lägre än budget bland annat på grund av att inga strategiska markförvärv slutfördes under året.
Förändrade tidplaner jämfört med då budgeten gjordes ger avvikelser på flera projekt.
Planerat Underhåll på fastigheter är lägre än budgeterat då fler projekt än beräknat hamnat under gränsbeloppet 350 tkr för
tillkommande investeringar .

Större investeringar under året
Belopp i mkr

Utgift

Ack. utgift

Budgeterad total
nettoinvestering

Hamnverksamhet (gästhamn och båtplatser)

1,8

1,8

1,8

Reinvesteringar broar

4,5

4,5

4,5

Cirkulationsplats Östergatan-Kungsgatan

4,3

5,9

5,0

Avslutade investeringsprojekt

Trafiksituation Äsperödsskolan

4,3

4,3

4,3

40,7

40,7

47,0

Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan etapp 1

2,9

3,6

20,0

Kungstorget Hasselbacken etapp 1

2,2

2,8

6,0

Översvämningsskydd, åtgärder

1,8

4,5

381,0

Planerat underhåll fastigheter och gator
Pågående investeringsprojekt

Avslutade investeringsprojekt

Pågående investeringsprojekt

Större investeringar under året: skolmodul Västerskolan, för-

Byggnationen av Källdalsskolan har påbörjats och dessutom

skolemodul Skansens förskola, förskolemodul Herrestads för-

pågår förstudier och projekteringar av ett antal projekt.

skola, moduler för särskilt boende på Kasenabbevägen, re-

Tidplanen för projekt Kungsgatan har blivit något förskjuten.

investering Landbadet. I våras tog politikerna beslut om att

Genomförandet börjar år 2017 då ca 2,9 mkr av investerings-

Samhällsbyggnadsnämnden skulle ta över samtliga kommu-

medlen använts. Största delen kommer dock att genomföras

nens hamnar. Vi har därefter behövt reinvestera i båtplatser

2018.

på Rödön och Skeppsviken.
Reinvesteringar i stadens broar & lekplatser pågår. I augusti

Ett flertal förhandlingar av strategiska markförvärv pågår.
Inga strategiska markförvärv har slutförts under året.

öppnades den nya cirkulationsplatsen Kungsgatan-Östergatan.
Investeringar vid Äsperödsskolan i nya transportvägar för
en säkrare trafikmiljö för skolbarnen. I anslutning till att komponentredovisning införts fr o m år 2017 redovisas Planerat
Underhålls-projekt överstigande 350 tkr som investeringar.
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NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Foto: Victor Anderberg, Estetiska programmet med
50 ÅRSREDOVISNING
UDDEVALLA
KOMMUN
inriktning
Media Estetik,2017
Uddevalla
gymnasieskola.
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Bohusläns museum
Foto: Linda Svensson
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EKONOMI

Verksamhetsområde, mkr
Kommunfullmäktige

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2017

Resultat 2016

0,0

-2,4

2,2

-0,2

0,1

Kommunens revisorer

0,0

-1,6

2,0

0,4

0,3

Överförmyndaren

4,5

-10,0

5,7

0,2

0,0

Vänortskommitén

0,0

-0,4

0,4

0,0

0,0

Summa

4,5

-14,4

10,3

0,4

0,4

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige
har sammanträtt vid tio tillfällen under året, vid några
tillfällen har särskilda informationer lämnats i olika
spörsmål. Ungdomsfullmäktige har sammanträtt två
gånger. Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har delats ut under året.

Kommunens revisorer
Årets revision utgörs av fyra fördjupande projekt och
avser granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor, integrationsarbete, säkerhetsarbete, samt
Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjning. Det
sakkunniga biträdet har huvudsakligen arbetat med
administrativ service och grundläggande granskning av
nämnder och kommunala företag.

Överförmyndare
Arvodesnivån för ställföreträdare får anses tillfredsställande och 43 % av arvodena betalas av kommunen och
57 % av huvudmännen. Förhållandet har ändrats något
det senaste året, så att kommunens andel är lite lägre. I
kommunen har ca 500 personer god man eller förvaltare. Antalet ensamkommande barn med god man har
minskat jämfört med föregående år. Vid utgången av
2017 uppgår antalet till ca 50 barn.

Vänortskommittén
Kommittén har sammanträtt 4 gånger. Under året har
det varit ett arbetsmöte på Island samt jubileumsbesök
i estländska Jöhvi. Ungdomsutbyte i den nordiska
kedjan liksom med japanska Okazaki har planenligt ägt
rum.

2017 i siffror

68

42

8

3

Inkomna
medborgarförslag

Inkomna
synpunkter
(klagomål)

Inkomna
synpunkter
(beröm)

Genomförda
medborgardialoger
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Rådhuset
Foto: Maria Rasmusson

KOMMUNSTYRELSEN

Utvecklingen av staden utifrån områdesplanen och strategisk plan har
fortsatt genom projekt för ny stadsdel i området Anegrund, planbesked för
delområde Riverside och förstudie kulturhus.
Kommunstyrelsen politisk styrning
Det positiva resultatet beror på lägre kostnader för
arvoden, samt kollektivtrafiken då införandet av
fritidskort för ungdomar senarelades. 0,6 mkr lägre än
budget blev utfallet för Hälsoresan som är en hälsa- och
arbetsmiljösatsning. Styrelsen hade i uppdrag att under
året använda 10,0 mkr för att minska omfattningen av
de ökade sjukskrivningarna bland personalen. Hälsoresan omfattade alla förvaltningar, dock var det extra
fokus och satsningar på vissa verksamheter där sjukskrivningstalen varit särskilt höga. Från 2018 fortsätter
satsningen inom befintliga strukturer och i ordinarie
verksamhet. Hälsoresans aktiviteter och insatser kommer att visa effekt med minskade sjuktal tidigast 2018.

Kommunledningskontoret
En positiv budgetavvikelse på 3,2 mkr redovisas,
trots kostnader på 4,3 mkr för projektet ”områdesplan
Bäveån” där det inte avsatts någon budget. I november
2016 antog kommunfullmäktige områdesplanen för
planering och utveckling av området kring Bäveån. Ar-

betet för att utveckla staden utifrån områdesplanen och
strategisk plan har fortsatt med att projekten Anegrund
och Riverside har startats och en projektorganisation
har upprättats under året. Vidare har en förstudie för ett
kulturhus tagits fram. Arbetet med handelsstrategi, som
har fokus på centrumutveckling och hållbar konsumtion, har fortsatt.
Arbetet med En Dörr In för att bidra till att förenkla
företagens kontakter med kommunen har fortsatt under
året. Företagsklimatsmätningen via SKL:s ”Insikten”
visar att Uddevalla på ca två år förbättrat sitt resultat
och ligger nu över rikssnittet.
Under 2017 reviderades planer för nationell och
regional transportinfrastruktur. Kommunens intressen har kanaliserat via Fyrbodals Kommunalförbund.
Utbyggnad av väg 161 finns i planerna liksom medel
för cykelväg till Ammenäs. Kommunen samverkar med
övriga kommuner utefter södra Bohusbanan för att få
gehör för behovet av bättre järnvägsförbindelser.
Kommunen når inte målet för integrationen (utanförskapsindex) och boendesegregationen. Utanförskapsin-

2017 i siffror
2015

350

688

39%

19

72%

Mottagande
av nyanlända
flyktingar

Antal deltagare
i kommunala
arbetsmaknadsåtgärder

Frisknärvaro
Andel friska, noll
sjukdagar under
året

Antal medarbetare per chef

Andel kvinnor på
arbetsledande
befattning
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dex har förbättrats något i utanförskapsområdena sedan
föregående år, men väntas försämras nästa år då 2016
års siffror kommer. Mottagandet av nyanlända halverades 2017 jämfört med året innan, men är fortfarande
högt. Kommunledningskontoret har under året arbetat
vidare med befintliga metoder, men också utökat med
uppsökande verksamhet, brottsförebyggande brobyggare och boskola.
Arbetsmarknadsavdelningen har under år 2017 haft
688 inskrivna deltagare vilket är en ökning med 16 %
från förra året. Antalet deltagare med utländsk bakgrund har ökat med 40 % från förra året och utgör nu
59 % av samtliga inskrivna. 48 % av samtliga inskrivna
kommer från våra tre utanförskapsområden.
Den 1 juni öppnade kommunens nya kontaktcenter
i Rådhuset. Syftet är att förbättra och förenkla den
kommunala servicen till våra medborgare. I dagsläget
är 15 kommunvägledare verksamma i Rådhuset. Sedan
starten den 1 juni 2017 har ca 30 000 ärenden hanterats.
Av dessa har kontaktcenter avslutat 23 000, resterande
har hanterats av förvaltningarnas specialistgrupper.
Den årliga mätningen av kommunens tillgänglighet
via e-post och telefon visade på förbättrade resultat på
flera områden, vilket är en trolig effekt av införandet av
kontaktcenter.
Efterfrågan på utveckling av E-tjänster har ökat
under året. Knappt tio e-tjänster har driftsatts under
2017 och minst lika många är under uppbyggnad.
Omfattande arbete har också skett i utvecklande av
välfärdstjänster. Under året har bl.a. digital signering
av medicinlistor och digitala lås i hemtjänsten börjat

användas. Automatisering av handläggning av försörjningsstöd är påbörjat.
Flera avdelningar redovisar positiva budgetavvikelser. Störst avvikelse finns inom ekonomiavdelningen då
beslutsstödsprojektet inte startat under året, samt försenade rekryteringar. Personalavdelningens positiva avvikelse beror på flera vakanta tjänster för de två första
tertialen, tillsättning gjordes under augusti och september. Det var även lägre utfall för kommungemensamma
utbildningar. Inom IT-avdelningen bidrar föräldra- och
tjänstledigheter till en positiv avvikelse, samt senare
tillsättning av E-tjänstutvecklare. Tillväxtavdelningens överskott mot budget beror på vakant tjänst och
sjukfrånvaro. Även inom arbetsmarknadsavdelningen
visas en positiv avvikelse bland annat en följd av ökad
försäljning genom fler uppdrag inom Servicecenter
Fridhem. Dessutom var det fler deltagare än planerat i
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, där
kommunen erhåller ersättning från arbetsförmedlingen.
För sommarlovspraktikanterna fick kommunen statsbidrag för extra platser avseende utökad målgrupp.
Investeringsutgiften uppgår till 4,4 mkr att jämföra
mot budgeten på 15,3 mkr. Avvikelsen beror på lägre
utfall för flera investeringar, detta gäller framförallt
brandstationerna. Dessutom flyttades investering av Earkiv och beslutsstödsystem framåt, medan investering
för ombyggnation av kontaktcentret uteblev.

Räddningstjänsten
Ekonomiskt utfall är i nivå med avsatt budget.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI
Måluppfyllelse – kommunstyrelsen
Resultatet når
målsättningen

4

Resultatet når inte
målsättningen

0

Resultatet når nästan
målsättningen

1

Resultatet har inte
gått att bedöma

2

Verksamhetsområde, mkr
Kommunstyrelsen, politisk styrning
Kommunledningskontoret
Räddningstjänsten
Summa

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2017

Resultat 2016

0,1

-37,4

39,1

1,8

0,8

137,5

-291,7

157,4

3,2

15,8

0,0

-44,9

44,9

0,0

-1,1

137,6

-374,0

241,4

5,0

15,5
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Undervisning
Foto: Linda Svensson

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Fortsatt intensivt arbete under året för att lösa lokalbehov och bemanning
i och med en starkt ökande demografisk påverkan och en hög andel nyanlända barn och elever.
Förskola
Förskola och pedagogisk omsorg har en positiv avvikelse på 5,9 mkr. Antal barn i förskolan har fortsatt att
öka. Lokalplaneringen har inte följt volymutvecklingen
vilket medfört att alla som önskat plats inte kunnat
erbjudas på den enhet man önskat, inte i den tid man
önskat eller som i slutet på vårterminen inte alls. Under
året har två nya avdelningar öppnats på Skogslyckans
förskola och ytterligare två på Skansens förskola. I
oktober öppnades den nya förskolan Rosenhäll. Ytterli-

gare platser har också tillkommit på Frida förskola.
Det har varit stora problem att rekrytera både behörig
personal och vikarier inom verksamheterna. Arbetet
under 2017 har bland annat mynnat ut i 25 nyutbildade
barnskötare samt 50 diplomerade måltidspedagoger
inom förskola och måltidsservice. En förskola har
erhållit Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar
utveckling.
Arbetet med mindre barngrupper inom förskolan
har varit lyckosamt. Mindre barngrupper har möjlig-

2017 i siffror

1 666

1 210

202

2 929

5 631

Antal barn i
kommunal förskola

Antal barn i
fristående förskola

Antal barn inom
pedagogisk
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Antal barn i
Fritidshem

Antal elever i kommunal grundskola
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gjorts av kommunens satsningar på förskola men också
statliga bidrag. Samtliga enheter har haft färre barn
i barngrupperna, oftast många färre barn. En konsekvens av den kommunala och statliga satsningen är att
personaltätheten ökat. Att barnen under större delen
av sin dag varit i en mindre barngrupp har resulterat i
högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare
barn. Dock har uteblivna statsbidrag efter sommaren
inneburit en återgång till större avdelningar och lägre
personaltäthet på flera enheter.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem
Kunskapsresultaten inom grundskolan har försämrats.
Såväl behörigheten till gymnasiet, genomsnittligt
meritvärde samt andelen som når kunskapskraven i alla
ämnen har sjunkit. Detta gäller både inklusive och exklusive nyanlända elever. Samtidigt har andelen lärare
med pedagogisk högskoleexamen sjunkit.
Under hösten har arbete genomförts för att åtgärda
de brister Skolinspektionen uppmärksammat vid årets
regelbundna tillsyn. Framför allt har det handlat om att
säkerställa elevers rätt till särskilt stöd, förbättra elevernas tillgång till lärarstöd, samt att utforma utbildningen
så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas
av trygghet och studiero. För att skapa bättre förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap har delning
av enheter gjorts samt åtföljande resurstillskott inom
administration/styrning/ledning, både på enhetsnivå
och på verksamhetsnivå.
Ett arbete för att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet har pågått i syfte att förbättra
kunskapsresultaten. Satsningen på bedömning för
lärande har fortsatt. Införandet av Chromebooks och
det digitala arbetet har varit en viktig del i utvecklingen
då de digitala plattformarna underlättat det formativa
arbetet med enklare och snabbare återkoppling, bättre
möjligheter att synliggöra elevernas lärande samt ökad
möjlighet att anpassa uppgifter och undervisningen.
De stora utmaningarna har fortsatt vad avser lokaler,
organisation, arbetsmiljö och integration av nyanlända
elever. Den kraftiga omsvängningen i antalet nyanlända
har ställt ännu högre krav på en flexibel organisation.
Grundskolan har organiserat om sin mottagning av
nyanlända och anpassat den efter minskade volymer.
De flesta av grundskolans enheter har tagit emot fler
elever jämfört med tidigare år, antingen på grund av
fler förskoleklasselever eller beroende på omflyttningar
av årskurs sex inom vissa områden. Detta har inneburit

ökade kostnader. Lokalbristen har inneburit dyra skolskjutslösningar för elever som inte kan anvisas plats på
närmsta skola. Anpassningar av lokaler med anledning
av bristande arbetsmiljö för både elever och personal
har fortgått.
Den stora löneglidningen inom lärarkåren och skolledarna har haft stor påverkan på ekonomin och försvårat
de ekonomiska förutsättningarna.

Särskola
Uppföljningen av kunskapsresultaten för både elever
inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan behöver
förbättras. Åtgärder har vidtagits och en gemensam
mall för uppföljning av elevernas kunskapsresultat har
tagits fram som ska användas inför nästa läsårs uppföljning.
Särskolans verksamheter uppvisar totalt ett överskott
om 0,9 mkr men det finns stora skillnader inom verksamheterna. Grundsärskolan har ett stort underskott om
3,2 mkr. Fler elever än beräknat inom träningsskolan
har medfört kraftigt ökade behov.
Ett naturbruksgymnasium i regionen upphörde under
året med sin verksamhet vilket medförde ett elevtillskott som generade högre intäkter än budgeterat inom
gymnasiesärskolan.
Särvux visar ett underskott om 0,3 mkr. Utökat antal
elever med högre krav på fler utbildningar har medfört
en högre lönekostnad än budgeterat.
Gymnasiesärskolans överskott om 4,4 mkr medför
att särskolan totalt visar ett plusresultat om 0,9 mkr.

Gymnasieskola
Gymnasieskolans kunskapsresultat har förbättrats. För
både yrkesprogram och högskoleförberedande program
har andelen som tagit gymnasieexamen ökat, liksom
den genomsnittliga betygspoängen. Antalet avhopp från
nationella program har dock ökat, vilket skapat andra
förutsättningar för verksamheten att anpassa sig efter.
Elevavhoppen har påverkat både verksamhetens lönekostnader och nivån på de interkommunala intäkterna.
Pedagogisk högskoleexamen har sjunkit men ligger
kvar på en relativt god nivå jämfört med riket.
Satsning på studiehandledare med annat modersmål
har förstärkt inlärningsförutsättningar för elever med
annat modersmål på nationella program. Utvecklingen
av studieverkstäder inom rektorsenheterna har möjliggjort för elever att läsa in/om kurser samt få lärarstöd
för särskilda behov. Förstelärarna omfattar nu huvud-
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delen av gymnasieskolans ämnen vilket har möjliggjort programövergripande kollegialt lärande inom
ämnesgrupper. Fortsatt utveckling av användandet av
lärplattformen Vklass har pågått. Olika motivationshöjande- och andra aktiviteter som syftar till ett höjt
studieresultat har genomförts på alla enheter.
Verksamheten har under året arbetat med mottagande
av ca 500 asylsökande ungdomar. Att hitta lokaler och
anställa personal i den takt ungdomar kommit till oss
har varit en stor utmaning. Ersättning från Migrationsverket har påverkat verksamheten positivt. De interkommunala intäkterna har nästan lika stort underskott
som asylersättningen har överskott. Ett arbete har
pågått under året för att öka genomströmningen på
introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Arbetet
har bl.a. inriktats mot gymnasiepraktik/miljöpraktik på
nationella program och validering av elevers kunskaper.
En utfasning har påbörjats då elevtalen sjunker. Kostnaderna för detta kommer även att påverka resultatet
för 2018 i än större grad, då många anställningar är
tidsbundna.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningens verksamhet syftar till att få eleverna utbildade och förberedda inför arbetslivet. Den
högsta måluppfyllelsen finns inom vuxenutbildningens
yrkesutbildningar. Den lägsta måluppfyllelsen finns

inom matematik och SFI. Inom SFI är bristen på behöriga lärare påtaglig.
Studiecentrum har inrättats för att tillgodose det
ökade antalet elever i behov av stödinsatser. Införandet
av det digitala verktyget G Suite har varit lyckosamt
och bidragit till många positiva effekter när det gäller
elevers kunskapsprogression.
Vuxenutbildningen visar ett underskott om 0,1 mkr.
Intäkter i form av etableringsstöd och statsbidrag ger
verksamheten goda förutsättningar att arbeta med
yrkesutbildningar.

Gemensam verksamhet
Flera verksamhetsgemensamma utvecklingsprojekt
har initierats under hösten. En av dem är SKL:s satsning Skolanalys där kommunen under ett års tid får
ett anpassat stöd i vårt analys- och utvecklingsarbete
för förbättrade studieresultat. Ett annat är projektet
Skola på vetenskaplig grund i syfte att förbättra rektors
pedagogiska ledarskap. Ett tredje är att effektivisera administrationen. Projekten är ett led i att kunna realisera
kommunfullmäktiges uppdrag att höja elevernas kunskapsresultat samtidigt som stora effektiviseringskrav
ska genomföras under den kommande perioden.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden
Resultatet når
målsättningen
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Resultatet når inte
målsättningen

1

Resultatet når nästan
målsättningen

12

Resultatet har inte
gått att bedöma

6

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommun
-bidrag

Resultat 2017

Resultat 2016

Förskola

82,2

423,2

346,9

5,9

2,7

Grundskola/fritidshem

84,4

749,9

659,6

-5,9

0,0

Särskola

12,6

65,9

54,2

0,9

0,4

Gymnasieskola

210,0

405,3

188,7

-6,8

2,6

Vuxenutbildning

43,3

94,2

50,8

-0,1

-0,2

0,4

34,4

35,2

1,1

2,7

432,9

1 772,9

1 335,4

-4,6

8,2

Gemensam verksamhet
Summa
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Omsorg
Foto: Linda Svensson

SOCIALNÄMNDEN
Händelser av väsentlig betydelse är att långsiktiga åtgärder för att möta
framtidens behov och en ekonomi i balans är startade, exempelvis ny
hemtjänstmodell och handlingsplan kring digitalisering.
Individ- och familjeomsorg
Inom några av verksamhetsområdena för individ- och
familjeomsorg har det under de senaste åren varit svårigheter att bedriva verksamheten inom den tilldelade
budgeten.
Åtgärder för att komma till rätta med kostnadsökningen för placeringar av barn och unga i familjehem
pågår men har ännu inte gett önskade ekonomiska effekter. Ett ökande antal årsplaceringar med 17 procent

i jämförelse med 2016 samt mer kostsamma lösningar
än planerat gör att budgeten överskridits med 6,3 mkr.
Detta trots att 2017 års budget har förstärkts med 5 mkr.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är
i ett skede då ersättningsformerna från Migrationsverket förändras succesivt och antalet unga har minskat i
mycket högre takt än beräknat. Även statsbidragen har
minkskat mer än prognostiserat. Överskott med 27 mkr
redovisades under 2016 och hanterades centralt inom

2017 i siffror
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Omsorg
Foto: Linda Svensson

kommunen. Socialtjänsten har under 2017, genom
ökade kommunbidrag, tagit i anspråk delar av tidigare
års överskott för att täcka omstruktureringskostnaderna. Bruttokostnaderna avseende verksamheten med
ensamkommande barn har minskat med 23,2 mkr i
förhållande till föregående år. För att ha budget i balans
behöver ytterligare 2 mkr tas i anspråk.

Insatser enligt LSS/SFB
Under året har fyra nya boenden startat, varav två
gruppbostäder samt två servicebostäder. Ett av gruppboendena öppnade under hösten utöver budgetplanering
för att undvika viten för ej verkställda beslut. Intraprenaden med fyra boenden startade i maj månad. Det
finns två boenden som har haft höga personalkostnader
under året på grund av särskilda omständigheter. Under
året har flertalet brukare fått möjlighet att flytta mellan boenden utifrån individuella behov vilket gett en
god kvalitet, även om det krävt extra personalresurser.
Verkställighet har fått tillskott i budgetram för utökad
verksamhet och håller i stort sett budget trots att de
ökade bruttokostnader uppgår till 19,0 mkr.
Kommunen köper plats enligt LSS för tolv vuxna,
en plats för barn samt sex elevhemsplatser. Avseende
köp av plats för vuxna så har en ökning skett med 3,9
mkr i nettokostnader i samband med tre nya ärenden
som inte har kunnat tillgodoses inom kommunen, med
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omfattande och specifika behov. Det är underskott för
köp av plats varav 11,0 mkr avseende barn och unga
inklusive elevhem, vuxna 4,3 mkr och daglig verksamhet 0,3 mkr. Biståndsavdelningen har följt upp samtliga
ärenden under året för att analysera hur kommunen kan
erbjuda den enskilde boende i hemkommunen och återkommande träffar med verkställighet sker för att skapa
samsyn kring de olika brukarnas behov.
Personlig assistans enligt SFB har underskott med
1,4 mkr. Övergången från PAN- till HÖK-anställning
för minst 30 personliga assistenter har medfört en högre
personalkostnad än tidigare. Detta på grund av nya
anställningar och högre löner, istället för 40 timmar/
vecka så innebär det nya avtalet 37 timmar/vecka, fler
semesterdagar samt att det blir övertidsersättningar.
Personlig assistans enligt LSS går med 2,3 mkr i
överskott. Vilket beror på en kostnadsminskning för de
20 första timmarna då antal ärenden har minskat och
tillskott i budgetram med 4,8 mkr.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Kostnaderna för utskrivningsklara har tidigare under
åren varit en stor utmaning. Arbetet med målet att reducera kostnaderna för utskrivningsklara och samtidigt
ge en trygg och god omsorg i hemtagningen har gett ett
gott resultat. Under året har kommunen endast haft 19
betaldagar i jämförelse med 1 463 betaldagar år 2015
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och 365 dygn föregående år. Minskningen i förhållande
till föregående år innebär 95 procent färre dygn. Det
har funnits god tillgång på vård- och omsorgsplatser
vilket har inneburit att det snabbt gått att verkställa
de beslut som har inkommit. Arbetet med att utveckla
hemtagningsprocessen kommer att fortsätta under
nästkommande år för att vara förberedd när den nya
betalningslagen träder ikraft 1 september 2018.
Införandet av den nya ersättningsmodellen inom
hemtjänsten enligt IBIC (individens behov i centrum)
påbörjades i maj. I samband med införandet av den nya
ersättningsmodellen var inriktningen att hemtjänsttimmarna skulle minska. Den ökade trenden av antal timmar som påbörjades under hösten 2016 har vänt under
våren 2017 och börjat minska, men ger inte önskad
helårseffekt. Vilket innebär att totalt antal biståndsbedömda timmar för helåret exklusive hemsjukvård och
boendestöd är på samma nivå som föregående år, trots
fler antal vårdtagare och snabbare hemtagning. Kostnaderna för den biståndsbedömda hemtjänsten inklusive
servicebostad har ökat och innebär ett underskott med
30,3 mkr. Inom hemtjänst verkställighet redovisas
också ett underskott med totalt 3,5 mkr exklusive
arbetet med digitala nycklar, hemsjukvård natt och
trygghetslarm. De hemtjänstområden som har svårt att
få ihop sin budget är landsbyggden och där kommer det
att göras ett arbete för att försöka komma tillrätta med
problemen.

Boendestödet inom socialpsykiatrin finansieras med
ett ersättningsystem och beslutade insatser ersätts till
interna och externa urförare med en timersättning.
Det totala antalet beslutade timmar har ökat något och
andelen som utförs av externa utförare har ökat under
en följd av år. Underskott redovisas såväl för det totala
antalet utbetalade timmar, som ökat, som för det interna
utförandet. Totalt visar verksamheten ett underskott
med 2,4 mkr.
Under året har kommunen förbrukat stimulansmedel
för ökad bemanningen inom äldreomsorgen med 12,3
mkr. Det finns överskott för planerad verksamhetsförändring som redovisas under gemensam verksamhet
inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta, flera av
förändringarna får helårseffekt 2018 och medlen kommer då att överföras till respektive verksamhet.
Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har budget
i balans under 2017, trots fortsatt höga kostnader till
följd av att det är svårt att få tag på sjuksköterskevikarier. Vilket inneburit höga kostnader för övertid och
bemanningsföretag.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet redovisar ett överskott delvis
för att personalen inte varit fulltalig under året samt på
grund av lägre kostnader för semesterlöneskulden.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – socialnämnden
Resultatet når
målsättningen

2

Resultatet når inte
målsättningen

5

Resultatet når nästan
målsättningen

1

Resultatet har inte
gått att bedöma

0

Verksamhetsområde, mkr
Individ- och familjeomsorg
Insatser enligt LSS/SFB
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Gemensam verksamhet
Summa

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2017

Resultat 2016

104,0

-330,4

221,9

-4,5

0,5

89,7

-408,0

304,0

-14,3

-15,4

120,7

-849,4

723,2

-5,5

3,9

0,2

-39,1

46,7

7,8

17,9

314,6

-1 626,9

1 295,8

-16,5

6,9
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Sundstrand
Foto: Jenny Martinsson

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Centrumutvecklingen har tagit fart. Kungsgatan och Kungstorget/Hasselbacken är under ombyggnation, detaljplanearbetet för framtidens bad
är snart i mål och det har arbetats intensivt för att kunna öppna upp de
avspärrade kajerna.
Planeringsverksamhet
Uddevalla växer vilket bland annat leder till ett stort
antal exploateringsprojekt. Avdelningen tar fram planeringsunderlag, gör förstudier och detaljplaner. Avdelningen driver också exploateringsprojekt, samordnar
kontakter mellan intressenter och stödjer andra avdelningar och förvaltningar med sina kompetenser. Under
2017 har avdelningen avsatt 5-7 tjänster för att stötta

kommunledningskontoret och avdelningen Strategisk
samhällsplanering med projektledar- och utredningskompetens. Flera funktioner inom avdelningen är svåra
att rekrytera. Speciellt svårt har det varit att rekrytera
planarkitekter. Planeringsavdelningen redovisar ett
resultat på -0,6 mkr.
Måttet att energianvändningen i kommunala byggnader ska minska kan inte redovisas förrän till första
tertialet 2018. Andel av investeringsbudgeten avsatt

2017 i siffror
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för konstnärlig utsmyckning ska enligt målsättningen
uppnå 1 % av nämndens investeringsbudget. Den målsättningen har inte nåtts för 2017.

Myndighetsutövning
Under 2017 har myndighetsavdelningen haft fokus
på rättssäkra och resurshushållande digitala processer
samt ökat förtroende från medborgare och företagare.
Ärendehanteringen är nu helt digital i nytt verksamhetssystem. Avdelningen har fått tillgång till en ny rättsdatabas, utifrån vilken löpande genomgång av domslut
sker. Veckoavstämning och kollegiegranskning sker för
ökad samsyn i handläggningen samt bättre förståelse
för kollegors verksamhetsområden. Ekonomifokus
under året har lett till förbättrat ekonomiskt resultat för
2017. Avvikelser mot budget beror på lägre utbetalda
bostadsanpassningsbidrag än budgeterat (+2,4 mkr)
sam högre IT-kostnader (-1 mkr) än budgeterat till följd
av digitalisering.
För att uppnå ett ökat förtroende från våra medborgare och företagare har vi under året jobbat med
att få en ökad förståelse för våra kunder med hjälp av
exempelvis mer information i tidigt skede samt löpande
under handläggningen. Detta är också målet med den
tillsynsmetodik som framarbetats och som löpande utvecklas. Ytterligare ett led i vår strävan att ständigt utvecklas och gå i takt med samhället är implementering
av system för kundutvärdering av vår handläggning.
Resultatet av årets insatser är en hög uppfyllnadsgrad
av tillsynplan (90 %), snabbare (85 % av bygglovsbesluten, fattades inom lagstadgade 10v), rättssäkrare och
enhetligare beslut, minskad ärendebalans hos lantmäteri
samt att domslut till följd av överprövade beslut går i
stort sätt alltid i linje med nämndens beslut. Dessutom
är det engagerade och nöjda medarbetare. Flera nyckelbefattningar är dock vakanta, vilket gör att tillsyn enligt
Plan- och bygglagen (PBL) inte har kunnat prioriteras.
Endast 4 % av pågående tillsynsärenden har kunnat
avslutas.

Teknisk verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat enligt
komponentredovisning för första året 2017. Den nya
redovisningen gör att det inledningsvis är svårare
att prognostisera och styra utfallet för den tekniska
verksamheten. Det påverkar både drift- och investeringsuppföljning. Det gör också att det är svårare

att använda planerat underhåll på fastigheter som en
regulator för resultatet. Den tekniska verksamheten
redovisar ett resultat på - 5,7 mkr vilket till stor del kan
förklaras med den nya redovisningsmetoden. Dessutom
är det värt att nämna att obudgeterade bergskärningar
och liknande har påverkat utfallet med -2,2 mkr.
Under året har följande investeringar färdigställts:
Cirkulationsplats Östergatan-Kungsgatan, Stationsplan
Ljungskile, renovering av träbron St. Mikaelsgatan,
skolmodul Västerskolan, förskolemodul Skansens
förskola, förskolemodul Herrestads förskola, moduler
för särskilt boende Varvet 2, ombyggnad för kontaktcenter Rådhuset, renovering Landbadet. Vi har påbörjat
byggnationen av Källdalsskolan och dessutom pågår
förstudier och projekteringar av ett antal projekt.
Under 2017 har inga solceller installerats på kommunala byggnader. Fokus under året har varit att projektera för totalt ca 900 kvm solceller på Källdalskolan
och Ramnerödsskolan. Totalt har kommunen 977 kvm
solceller, men 378 kvm solceller på stadshuset fungerar
inte och räknas därför inte med i totalen. Resultatet för
2017 blir därför detsamma som föregående år; 599 kvm
solceller på kommunala byggnader. Målet för antalet
trafiksäkrade gång- och cykelöverfarter enligt grön
standard kunde inte nås på grund av brist på personella
resurser inom kompetensområdet.

Service
Avdelningen arbetar med engagemang och lyhördhet
inför kunders behov och önskemål. Detta har resulterat
i goda resultat och uppskattning. Genom samarbete
över sektionsgränserna lyckas avdelningen att fortsatt
sänka sjuktalen och antalet kombinationstjänster
t. ex. måltid/lokalvård ökar. Under året har arbetet med
att ta fram avtal mellan avdelningen och dess kunder
påbörjats. Avdelningen har under året också i stort sett
färdigställt en tvätthall för kommunens fordon samt
infört digitala körjournaler i ca 150 bilar. Avdelningen
har under året fortsatt kunna hålla andelen mat som
är lagad från grunden i verksamheterna hög. Andelen
ekologisk mat som köps in har ökat markant under året
även om man inte riktigt nått upp till målsättningen för
året på kommunen som helhet är man riktigt nära målet
i måltidsservice verksamhet.
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Serviceavdelningen redovisar ett resultat på -4,4 mkr.
Köken på Äsperödsskolan och Stadshuskällaren är de
kök som påverkar resultatet mest, även om det är värt
att nämna att stadshuskällaren minskat sitt underskott
med ca 0,4 mkr. Fordonsgruppen har ökade kostnader
kopplade till att man fortfarande befinner sig i uppstarten av den gemensamma verksamheten. Satsningarna
på chefsförtätning på lokalvård börjar nu komma ikapp
även om ett underskott fortfarande redovisas på grund
av det.

Gemensam verksamhet
Hela den gemensamma verksamheten redovisar ett
överskott på 6,1 mkr. Exploateringsintäkterna för året
är ca 8 mkr bl.a från försäljning av Sunds Hall och
Skälläckeröd 1:18, Hälle Lider och största negativa
avvikelserna för året är de 3,5 mkr som ska beskosta 2
tennisbanor och en toalett vid avtal om arrende på del
av fastigheten Tjöstelseröd 1:1. Förutom detta har 2
mkr bekostat skredsäkrande åtgärder i kommunen. Utöver detta har bidrag erhållits för skredsäkrande åtgärder
i Hasselbacken +4,9 mkr.
Verksamhetsstöd stöttar och stödjer förvaltningens
verksamheter. Under 2017 har avdelningen främst fokuserat på att arbeta mot en effektivare, mer ändamålsenlig och transparent ekonomisk planering och uppföljning, ett rättsäkert och effektivt stöd till nämnden, stöd

i verksamheternas arbetsmiljöarbete och nyrekrytering
tillsammans med HR-avdelningen samt ett framåtsyftande digitalt stöd för förvaltningens verksamheter.
Under 2017 har Hälsoresan, en kommunövergripande
hälsosatsning, starkt präglat förvaltningens hälsoarbete
där satsningar har gjorts på att öka närvaron av såväl
fysiska som psykiska friskfaktorer i vardagen. En
kommunövergripande Personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen från personalavdelningen.
Strategin har presenterats för Kommundirektörens
ledningsgrupp och Personalutskottet. Den kommer att
bearbetas ytterligare innan den kan antas.
Inför sommaren 2017 avslutades uppdraget för
förvaltningens kundtjänst då det kommunövergripande
kontaktcentret övertog kontakten med Uddevalla kommuns kunder. Under året har många nya enhets- och
sektionschefer tillträtt sina uppdrag. Alla har därmed
inte hunnit gå kommunens arbetsmiljöutbildning vilket
gör att det målet inte uppnås under 2017. Målet för
andel chefer som genomgår kommunens basutbud av
kurser rörande arbetsmiljö och personal kan inte mätas
pga att personalavdelningen har slutat ta närvaro på
vissa av de berörda utbildningarna.
Internt har fokus legat på att arbeta fram en processbaserad metod för ständig förbättring och förenkling i
projekt FRAMÅT som vid årsskiftet presenterade sin
slutrapport.
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Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
Resultatet når
målsättningen

1

Resultatet når inte
målsättningen

2

Resultatet når nästan
målsättningen

4

Resultatet har inte
gått att bedöma

2

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat 2017

Planeringsverksamhet

27,2

38,6

10,8

-0,6

Myndighetsutövning

29,5

47,2

18,8

1,1

Teknisk verksamhet

390,4

445,3

49,4

-5,5

Service

171,9

178,4

2,0

-4,5

Gemensam verksamhet
Summa
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29,0

32,6

9,7

6,1

648,0

742,1

90,7

-3,4

Resultat 2016

4,4

Emaus lantgård
Foto: Maria Rasmusson

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur och fritidsförvaltningen har i samverkan med nämnden inlett ett
omfattande kvalitetsarbete under året, i syfte att utveckla verksamheterna
utifrån en gemensam inriktning och tydligare mål.
Kultur

Ett överskott på 0,3 mkr beror delvis på flera sjukskrivningar och vakant tjänst som inte har kunnat ersättas på
kulturskolan. Avdelningen har satsat extra på allmänna,
centrumförlagda, större arrangemang samt att stärka
barnkulturen. Exempel på arrangemang är Valborg i
Årummet, Imaginefestivalen i Margretegärdeparken,
Häng på Hamngatan och Utomhusbio i Hasselbacken.
Kulturskolan har med hjälp av medel från Kulturrådet
satsat på att utveckla verksamheterna på Dalaberg/

Hovhult och Tureborg, vilket ställer helt nya krav på
organisationen. Arbetet är en del i målsättningen om
att alla barn och unga ska ha möjlighet att möta kultur.
Investeringar på kulturskolan för en bättre arbetsmiljö
har genomförts i form av arbetsplatser, belysning och
ytskikt i delar av undervisningsutrymmena. En hög
medvetenhet kring jämställdhet och integration. I det
dagliga arbetet finns diskrimineringsgrunderna med.
Alla arrangemang präglas av att inkludera alla människor oavsett bakgrund och förutsättningar.

2017 i siffror

280 095

339 807

1 155

118 223

46 347

Antal besökare
Bohusläns museum

Antal lån på biblioteken (fysiska och
digitala)

Antal elevplatser
Kulturskolan

Antal besök Walkesborgsbadet

Antal besök
Emaus lantgård
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Cumuluskraft
Foto: Maria Rasmusson

Bibliotek
Biblioteken gör ett underskott med 0,5 mkr, det beror
på merkostnader av engångskaraktär för arbetet med
nya bibliotekslokalen i Ljungskile. Ett nytt bibliotekssystem har installerats vilket innebar att all personal
har genomgått utbildning. En ny medieplan har arbetats
fram som förtydligar riktlinjerna för bibliotekens
medieinköp. På Dalabergs bibliotek har renoveringsarbete och byte av disk gjorts vilket ger mer yta och en
mer inbjudande lokal. På grund av bibliotekssystemsbyte, flytt av Ljungskile bibliotek och renovering av
Dalabergs bibliotek har biblioteken tidvis hållit stängt
vilket påverkar besökssiffrorna negativt. Bokbussen har
använts på flera evenemang som Häng på Hamngatan,
Landbadet och Bokmässan vilket skapar nyfikenhet
och förhoppningsvis läsglädje hos besökare. Många
klasser vill besöka biblioteken och ta del av bland annat
bokprat. Det ökade antalet klasser gör att barnbibliotekarierna inte klarar av att ta emot alla som önskar boka
besök på biblioteket.

Unga
Genom sytematiskt arbete med arbetstider vid sjukdom och ledighet har kostnader hållits nere, vilket
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gett balans. Emaus Lantgård fick följdkostnader från
ombyggnad 2015 och dyrare personalkostnad. Cumuluskraft har ordnat aktiviteter för unga 6-19 år för
sommarlovsstöd från regeringen och etableringsstöd.
Cumulus nådde ca 3 900 unga, 40 % tjejer, vilket är en
ökning från 2016. Ett rikt, varierat kultur och fritidsliv
har sommarlovet bjudit på genom regeringens satsning
på unga 6-15 år. 16 000 barn/unga deltog i aktiviteter
av föreningar och kommunens förvaltningar. Ungdomssamordnartjänsten var vakant under hösten 2017, det
påverkade ungdomsfullmäktiges nystart som skjutits
fram ett år. Det har varit svårt att mäta kvalité på
fritidsgårdarna. Genom förvaltningens helhetsgrepp
kring kvalitet har resultatet bland annat lett till mål och
syfte för alla verksamheter. Fritidsgårdarna, har beslutat
att gå med i nätverket KEKS för att kunna följa upp
gårdarna på ett väl beprövat sätt.

Fritid
Verksamhetens helårsresultat visar en avvikelse mot
budget med 0,2 mkr. Vid en analys om de olika delarnas obalanser ses dock flera större avvikelser. Utökade
kostnader i samband med reparationer och underhåll i
fastigheter och maskinparker som tidigare definierats
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att deras tekniska livslängd löpt ut. Det gäller Walkesborgsbadet och i bowlinghallen, men även kopplat till
området runt Landbadet, där akuta VA-arbeten medföljde den reinvestering som gjordes på anläggningen.
Landbadet har även medfört extra kostnader för vattenförbrukning, som uppkommit efter installation av ny
mätare i anläggningen, detta har tidigare inte debiterats.
Andra kostnader är utökade larmbehov samt ombyggnation av entré i Walkesborgsbadet, dessa satsningar
har varit nödvändiga utifrån arbetsmiljön kopplat till
hotfulla situationer som uppstår. Även utökad bemanning finns på fler platser för att skapa trygg arbetsmiljö
med rådande samhällsklimat. Installation av Wifi samt
merarbete och standardhöjningar i samband med olika
arrangemang (landskamper/läger m.m.) har också ökat
kostnaderna. Besökarna på badet har ökat vilket ger
ökade intäkter, trenden är uppåtgående, även bowlinghallen och övriga anläggningar har ökat sina intäkter
under året. Inom ramen för kontanta stöd till ideella
organisationer delades under 2017 inte allt stöd ut, det
beror dels på att föreningarna inte har lika stor andel
lönebidragsanställda och att de extra tilldelade projektmedel som fanns under året inte söktes.

Gemensamt
Ett positivt resultat på 0,6 mkr beror delvis på lägre
utgifter för löner och arvoden. Under 2017 har förvaltningen påbörjat ett omfattande kvalitetsarbete. Arbetet
har resulterat i syfte och mål för samtliga verksamheter,
som nu är en del av verksamhetsplanen 2018. Förvaltningens jämställdhetsarbete har integrerats i syften och
målbeskrivningarna. Ett stort projekt med en översyn
av verksamhetens öppettider och bemanning med
målet att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande har
påbörjats.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
Resultatet når
målsättningen

3

Resultatet når inte
målsättningen

0

Resultatet når nästan
målsättningen

10

Resultatet har inte
gått att bedöma

2

Verksamhetsområde, mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Kultur

4,3

-37,2

Bibliotek

0,8

-21,9

Unga

3,8

Fritid
Gemensam verksamhet
Summa

Resultat 2017

Resultat 2016

33,2

0,3

0,4

20,6

-0,5

0,2

-19,9

16,1

0,0

0,0

15,8

-71,9

55,9

-0,2

-0,3

0,6

-11,4

11,5

0,7

0,9

25,3

-162,3

137,3

0,3

1,2
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Foto: Georg Patramanis. Estetiska programmet med
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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Kungstorget
Foto: Björn Granat

ORGANISATION KOMMUNALA BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

UDDEVALLA KOMMUN

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 %

UDDEVALLA
UTVECKLINGS AB 100 %

UDDEVALLA
ENERGI AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN
UDDEVALLAHEM

UDDEVALLAHEM
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLA ENERGI
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLAHEM
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLA ENERGI
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLAHEM
BASTIONEN AB

UDDEVALLA
KRAFT AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN
LJUNGSKILEHEM

BOHUSGAS AB 100 %

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I
UDDEVALLA

ENERGIFOKUS I
THN OCH U-A 50 %

UDDEVALLA HAMNTERMINAL
AB 100 %

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

LOSTIF AB 100 %

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %
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Bäveåns mynning
Foto: Peter Ljunggren

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Årets verksamhet

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick
till 4,5 mkr (- 1,0 mkr). Det positiva resultatet beror
på att bolaget har erhållit utdelningar på totalt 5,5 mkr
under året. Bolagets egen verksamhet genererar ett
underskott med – 1,0 mkr (- 1,0 mkr) vilket är i nivå
med budget.
Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som
driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma
en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt
resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning
kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunmäktiges 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 deltagit vid den årliga
Företagsdagen under våren 2017 och deltagit i förbere-
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

0,9

1,4

1,0

4,5

-1,3

-1,0

145,1

117,6

138,6

0,0

0,0

0,0

0

0

0

delserna inför denna.
Planeringsdialog har genomförts med dotterbolagen
i under hösten 2017 där bolagens presidier och VD
deltog.
På Uddevalla Utvecklings AB initiativ har kommunfullmäktige 17-12-13 (§ 323) beslutat att initiera en
process för att föra in Uddevalla Vatten AB i koncernen
Uddevalla Vatten AB.
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UDDEVALLA ENERGI AB
Årets verksamhet
Uddevalla Energis koncernresultat blev lägre än budgeterat. Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till
-25,3 mkr (43,7 mkr) att jämföra med budget, 56,4 mkr.
Positiva avvikelser mot budget beror främst på ökade
intäkter för Renhållningen, Elnät samt högre elpriser
vid elproduktion. Tillgängligheten i Lillesjöverket har
varit mycket hög.
Negativa avvikelser beror till största delen på produktionsstörningar i pelletsfabriken. Anläggningen är
nu tekniskt väl fungerande men ekonomiskt har den
genererat negativa årsresultat sedan starten 2015. Årets
resultat efter finansiella poster för pelletsverksamheten
uppgår till -94,4 mkr att jämföra med budget, -3,5 mkr.
I det negativa resultatet ingår nedskrivning av pelletsfabriken med -66 mkr, justering av pelletslagret avseende
finandel, lägre produktion och försäljning samt inventerings- och prisdifferenser med -13,6 mkr.
Fjärrvärmeintäkterna har minskat på grund av lägre
effektavgifter, vilket är drivet av en varmare vinter än
normalt. Kostnaderna för skötsel av tippen har ökat
beroende på högre volymer. Dessutom har retur-trämarknaden förändrats under året vilket inneburit stora
kostnadsökningar för denna hantering.
Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till
512 mkr (475 mkr) att jämföra mot budget, 501 mkr.
Omsättningsökningen jämfört med budget beror på
ökade intäkter för hushållsavfallshantering, återvinning, slam, tippen samt beroende på ökat antal elhandelskunder.
Koncernens investeringar i anläggningar uppgick
till 90 mkr (63 mkr) vilket är i nivå med budget,
94,4 mkr. Investeringarna fördelar sig på nätförstärkning och utbyggnad av fjärrvärmenätet med 6 mkr, elnät har investerat 45 mkr för bland annat vädersäkring
av luftledningsnätet och ombyggnation av mottagningsstationer. Renhållningen har investerat i nya fordon och
datorer i dessa med 10 mkr och stadsnätet har byggts ut
för 26 mkr.
I samband med ett arbete på en mottagningsstation
på elnätet uppstod en explosion i en strömbrytare vilket
medförde att 17 000 kunder blev utan ström under ca
50 minuter. Ingen person kom till skada. Mottagningsstationerna M1 (Fossumsberg) och M2 (Fasseröd) är
efter omfattande reinvesteringar färdigställda. Under
2018 fortsätter arbetet med liknande arbete på M4
(Ljungskile).
Införande av papperspåsar för kompostavfall har
skett under hösten vilket är bra både för klimatet och
för det fossilfria samhället.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Nettoomsättning

512,3

500,6

474,6

Resultat efter finansiella
poster

-25,3

56,5

43,7

1 516,3

1 558,5

1 591,0

Investeringar

90,5

94,4

63,0

Antal anställda

149

153

128

Balansomslutning

Under året har en stor satsning gjorts med att digitalisera renhållningsfordonen och därmed effektivisera
verksamheten. Givare har testats vid större avfallskärl
som placerats under marken där indikation ges när det
är dags för tömning.
På grund av att tidigare mottagningsstation för
matavfallshantering inte längre har tillstånd att ta emot
matavfall för rötning har en ny upphandling utförts
vilket har inneburit ökade kostnader.
I samband med likvidationen av intresseföretaget EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB överfördes
del av entreprenadverksamheten till elnätsbolaget från
1 januari. Likvidationen är avslutad i februari 2018.
Kraftvärmeproduktion har fått förnyat certifikat enligt ISO 14001 och därutöver har även pelletsfabriken
certifierats.
En tillståndsansökan för vattenkraftstationen K5
(Groröd) är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen i
Vänersborg. Syftet är att erhålla ett modernt miljötillstånd genom att förse vattenintaget med fingaller och
bygga en fiskväg förbi stationen.
Stadsnätsförsäljningen har gått enligt plan och genererat cirka 900 nya kunder under året. Utbyggnaden av
nätet bedöms vara färdigt relativt snart och framtiden
kommer att innebära förtätning av befintligt nät såväl
som satsningar på ytterligare utnyttjande av nätet exempelvis IoT nätverk (Internet of things).
Fyra nya laddstolpar har ersatt de två som tidigare
varit uppsatta i Uddevalla stad. Vid samtliga av bolagets arbetsställen har laddstolpar byggts för personal
och besökare. Stolparna är förberedda för att Uddevalla
Energi i framtiden ska ta betalt för elen. Arbetet med
att installera fler laddstolpar planeras att fortsätta under
kommande år.
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Uddevalla hamn
Foto: Mikael Reinhardt

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Årets verksamhet
Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsammans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en
samordnad organisationsmodell. Det innebär att de
olika verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition
och klarering är integrerade och all personal är anställd
i moderbolaget. SwanFalk Shipping svarar för klareringsdelen medan Uddevalla Hamnterminal hanterar
övriga verksamhetsgrenar.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick
till 11,9 mkr, vilket är i nivå med tidigare lämnad
helårsprognos men betydligt mer än budget och tidigare
års resultatnivåer. Koncernens satsningar har fallit väl
ut och marknaden har varit stabil.
Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksamhetsåret 1 083 tusen ton gods över kaj, vilket är en
ökning mot tidigare år. Om man ser till de olika godsslagen så är det bl.a. malm, pappersmassa och tekniskt
nitrat som tillsammans skapat en stark bas i hamnens
verksamhet.
Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer
dessutom närmare 100 tusen ton som inte skeppas
med båt utan enbart hanteras på terminalsidan och
transporteras till och från hamnen med lastbil eller tåg.
Verksamheten under året har också präglats av ett stort
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Nettoomsättning

101,6

87,9

89,8

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

11,9

4,5

7,8

117,3

117,6

110,6

12,6

20,5

18,8

80

72

75

antal upplagda fartyg i hamnen. Det är främst fartyg
som tillfälligt blivit verksamhetslösa p.g.a. svängningar
i marknaden eller oljeindustrins nedgång.
Investeringen i kajanläggningen på Skeppsholmspiren som pågått under de senaste två åren är nu avslutad
och klar. En av hamnens spårbundna kranar har också
genomgått ett investeringspaket. Totalt uppgår årets
investeringar till 12,6 mkr.
Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbetet
med detaljplanering och utveckling av ytor. Det innebär
att bolaget fokuserar mot Sörvik som hamnens centrala
punkt, tillsammans med Fröland som framtida utvecklingsområde.
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UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
– 4,9 mkr (0,3 mkr) och årets nettoomsättning redovisas till 108,3 mkr (128,6 mkr). Bolagets soliditet
uppgick till 25 % (24 %).
Bolaget bedriver linjetrafik som underentreprenör till
Bivab (Buss i Väst) för trafikhuvudmannen Västtrafik
AB.
Omnibus har cirka 70 bussar i trafik för bland annat
stadstrafiken i Uddevalla, skoltrafik i Uddevalla kommun samt Ronden (region - sjukresor).
Verksamhetsåret 2017, har precis som föregående två
räkenskapsår, påverkats av avvecklingen av trafikåtagandet Expresstrafiken Fyrbodal – främst genom avyttring av bussar på en marknad som präglas av överutbud
på begagnade bussar och därmed pressade prisnivåer.
Under året har elva bussar sålts med en sammanlagd
realisationsförlust om 1,6 mkr. Ytterligare fyra bussar
ska saluföras under 2018, för vilka försäljningsvärdet
är bestämt genom ett tidigare tecknat avtal. För dessa
bussar har reservering för beräknade förluster gjorts
med 0,4 mkr.
Att beräkna framtida värden vid försäljning av
bussar innebär alltid ett visst mått av osäkerhet. Vid
vår bedömning av framtida realisationsvärden har vid
tidpunkten för beräkningen alla av oss kända faktorer
beaktats.
Vidare har verksamheten belastats med kostnader
för utbildningsprojekt om 0,6 mkr samt med kostnader
för depåer som användes av Expresstrafiken när denna
förvaltades av bolaget.
Svårigheter att rekrytera förare och verkstadsmekaniker, ett allmänt problem för företag som bedriver
kollektivtrafik, har också påverkat Omnibus. Alla medarbetare hos Uddevalla Omnibus utför ett fantastiskt
arbete och förare tillsammans med trafikledningen upprätthåller trafiken på ett föredömligt sätt i det besvärliga
läge som arbetskraftsbristen medför.
I trafikeringsavtalen med Västtrafik finns incitament
för både kvalitetsbonus som resandeutveckling. Västtrafik samlar varje kvartal in uppgifter om resandet
genom intervjuer ombord på bussar. När Västtrafik
frågar resenärer om de är nöjda med sin senaste resa
i stadstrafiken tillsammans med Uddevalla Omnibus
svarar, vid varje tillfälle, aldrig färre än 95 resenärer av
100 att de är mycket nöjda med sin resa. Resultatet är i
sin helhet beroende av engagerade och duktiga medarbetare hos Uddevalla Omnibus.
Verksamhetsårets investering i nya bussar uppgick
till 9,7 mkr (21,4 mkr). Investeringen omfattar två (2)

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Nettoomsättning

109,8

104,3

128,7

-4,9

1,0

0,3

Resultat efter finansiella
poster

110,0

109,9

110,8

Investeringar

Balansomslutning

9,7

7,0

21,4

Antal anställda

117

135

127

Bussar Kampenhof
Foto: Maria Rasmusson

hybridbussar för Omnibus stadstrafik i Uddevalla samt
en (1) buss för skoltrafiken i Uddevalla kommun.
Uddevalla Omnibus arbetar aktivt med att minska
miljöpåverkan. Samtliga bussar i bolagets trafik drivs
med HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). HVO är ett
förnybart drivmedel som ersätter diesel i dieselmotorer.
Omnibus deltar i ett projekt i syfte att planera för
elbussar i Uddevalla stadstrafik. Projektet genomförs
tillsammans med Västtrafik och andra medverkanden.
Allt för en bättre miljö med minskat buller och renare
luft. Enligt nuvarande planering beräknas en linje (linje
5 mellan Kurveröd och Äsperöd, via Kampenhof) att
trafikeras med elbussar vid halvårsskiftet 2019.
ÅRSREDOVISNING 2017 UDDEVALLA KOMMUN
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Skärgårdsbåt vid Gustafsberg
Foto: Björn Granat

UDDEVALLA TURISM AB
Årets verksamhet

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
-5,1mkr (-7,3 mkr) mot bolagets budgeterade resultat
om -4,4 mkr och årets nettoomsättning redovisas till
5,4 mkr(5,0 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 71 %
(64 %).
Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla Kommun och
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom fyra affärsområden inom besöksnäringen;
• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Uddevalla Turistcenter med webbsidan
uddevalla.com
• Uddevalla Gästhamn
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn
Skärgårdsbåtarnas satsning på daglig trafik under säsong mellan Uddevalla och Ljungskile var en god satsning som kommer att fortskrida. Nyheten: Melodikryssning blev en succé men trots detta uteblev planerade
biljettintäkter p.g.a. kall sommar. Även en minskning
av beställningstrafik från konferensanläggningar i
Bohuslän kan noteras. Uteblivna intäkter på Gästhemmet på Bassholmen under sensommaren och hösten
är också en bidragande orsak till ett sämre resultat än
budget. Ökade kostnader för reparation efter skadegörelse i hyrd lokal, Gamla Badhuset, samt pensioner för
personal belastar resultatet negativt.
Nytt ägardirektiv fastställdes av KF 10 maj 2017,
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

5,4

5,4

5,0

Resultat efter finansiella poster

-5,1

-4,4

-7,3

Balansomslutning

13,1

7,9

21,3

0,1

0,3

0,6

9

8

9

Nettoomsättning

Investeringar
Antal anställda

Dnr KS2017/00218, med specifika mätbara mål och
skall antas av bolaget på årsstämman i mars 2018.
Bolaget fick av moderbolaget UUAB och KSO ett
uppdrag 3 aug 2017, Dnr 2017/450 att lämna synpunkter på framtida samverkan för Uddevalla Turism AB
och föreningen Destination Uddevalla. Styrelserna lämnade ett gemensamt svar 14 dec 2017. I svaret framfördes att det i nuläget råder en spretig bild av destinationen som varumärke i betydelsen önskad position och
samlat erbjudande. Varpå det finns ett ömsesidigt behov
att samlas kring en gemensam ägd vision och långsiktig, hållbar besöksnäringsstrategi.
Bolaget fortsätter att aktivt arbeta med att se över
fartygsflottan och dess energi- och bränsleförbrukning
och undersöker möjligheter för konvertering till eldrift
bl. a.
Mycket tid läggs förnärvarande på digitaliseringsarbete; för att ligga i framkant gällande sökoptimering
och att finnas för kunden i någon fysisk form/socialt
forum dygnets alla timmar.

BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

UDDEVALLA VATTEN AB

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar för året ett överuttag
på 16,6 mkr (20,1 mkr) som beror på ett budgeterat
överuttag, lägre ränta samt lägre avskrivningskostnader.
Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till råvattenledning Marieberg.
Under perioden har Sotenäs Vatten AB gått in som
ny delägare av Västvatten AB. Uddevalla Vatten’s ägarandel har därmed justerats till 53 % mot tidigare 65 %.
Tillgång till reservvatten är alltid aktuellt och en
ledning byggs nu mellan Uddevalla och Orust för att
kunna förse kommunerna med reservvatten. Dessutom
kommer Uddevalla Vatten AB att sälja dricksvatten till
Orust kommun. Ledningen färdigställs 2018.
Nya vatten- och spillvattenledningar mellan Ammenäs och Ammenäs brygga färdigställdes i början på
året. Båda ledningarna behövs för att säkra redundansen i systemen.
För att säkra tillgång till råvatten har reservvattenintaget i Bäveån byggts om i sin helhet. Projektering för
ombyggnad av intaget vid Köperödssjöarna samt själva
råvattenledningen är klar och arbetet med att renovera
intaget har påbörjats.
Fagerhults avloppsreningsverk är renoverat och ombyggt för större kapacitet. Skredsviks avloppsreningsverk ska renoveras och diskussion förs med Uddevalla
kommun om val av lösning.
Junogatans nya pumpstation och spillvattenledningar
gjordes klart i början på året. En viktig motor i södra
delen av Uddevalla centrum har därmed blivit klar.
Delar av västra Gröngatan har försetts med nya VAledningar samt kompletterats med dagvattenledning.
Ledningar har också bytts på delar av Kungstorget inför
kommunens omläggning.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

99,1

105,5

94,1

0,0

0,0

0,0

833,1

855,4

758,9

99,4

153,6

85,3

0

0

0

Sunningebacken etapp 1B blev klar i slutet på året.
50 m VA-ledning och ombyggd tryckstegringsstation
möjliggör utbyggnad av VA inom omkringliggande
områden.
Slamcentrifugen på Skansverket byttes till en slamskruvpress. En förändring som sparar mycket energi
och ger en mycket bättre arbetsmiljö.
Under året stoppades mottagningen av externt fett på
Skansverket på grund av återkommande störningar och
stopp i renshanteringen.
Investeringar har skett med 99,4 mkr (85,3 mkr) och
erlagda anläggningsavgifter uppgår till 54,3 mkr
(26,9 mkr).
Inom gruppen reinvesteringar, kapacitetsökning och
säkerhet är de största projekten under året sjöledning
till Orust, Fagerhults reningsverk, råvattenledning till
Marieberg samt Gröngatan.
Inom gruppen omvandling fortskrider framförallt
projekten längs Fräknestranden.
Exploateringsområden har bland annat varit Grytingen
samt den kommunala exploatering Sundstrand etapp 2
medan arbetet med områdena Furuhall och Överby har
påbörjats.

Kajaker i Bäveån
Foto: Björn Granat
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar för året ett resultat på
0,0 mkr (0,0 mkr) och omsättningen har uppgått till
75,9 (58,1) mkr.
Förändringen beror framförallt på ökade personaloch OH-kostnader till följd av Sotenäs införlivning.
Västvatten’s tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-,
Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.
Största händelsen utan jämförelse var att Sotenäs
kom med som delägare från årsskiftet. Med Sotenäs
kom tjugo kompetenta medarbetare in i bolaget. Året
har sedan till stor del präglats av att lära känna nya
medarbetare och anläggningarna i Sotenäs.
En annan stor förändring som påverkat bolaget
mycket var att vi bytte IT-leverantör. Ett arbete som
krävde mycket planering och genomfördes i flera steg.
Det medförde också att vi fick ny programvara för
bland annat ekonomi och lönehantering.
Under året har vi anställt egen kompetens i personalfrågor, det stödet köptes tidigare av Uddevalla kommun. Vi har numer också egen kompetens i kommunikation och information. Sammantaget har detta klart
förbättrat vår förmåga att jobba inom personal- och
informationsområdena.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

75,9

65,0

58,1

0,0

0,0

0,0

15,7

14,4

13,3

Investeringar

0,0

0,3

1,3

Antal anställda

97

92

74

Balansomslutning

Personalomsättningen på ingenjörssidan har varit
ovanligt stor och det har tyngt personalen och inneburit
att flera konsulter engagerats i pågående projekt. Flera
rekryteringar gjordes under slutet på året och vi räknar
med att snart ha full styrka på plats.
Policy och rutin för att hantera droger och alkohol
i arbetslivet har arbetats fram och förankrats. I slutet
på året bjöds alla medarbetare in till en dag om arbetsmiljö och halva dagen ägnades åt hantering av alkohol i
arbetslivet.
Vi har fortsatt att satsa på utbildningar för medarbetarna. Föreläsare hyrs in och på så sätt kan många
medarbetare ges möjlighet att gå kursen.

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM
Årets verksamhet
Resultatet för året uppgår till 37,5 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Jämfört med tidigare år ökar vi
rörelseresultatet med 4,5 mkr. Vi avviker med 3,7 mkr
mot budgeterat resultat (vilket beror på koncerneliminieringar som vi inte tog hänsyn till vid sista prognosen).
Vi har ökade hyresintäkter på totalt 9,8 mkr som beror på hyreshöjningar vid rot-renoveringarna samt den
årliga hyreshöjningen.
Avskrivningarna ökar med 3,8 mkr och räntekostnaderna ökar med 3,8 mkr som kommer av en ökad
investeringstakt i nyproduktion samt rot-renoveringar
av vårt befintliga bestånd.
Totalt gör vi ett resultat för koncernen med 29 mkr
efter bokslutsdispositioner och skatt (28,7 mkr).
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Ekonomisk översikt
Belopp i mkr

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Nettoomsättning

303,3

299,9

293,5

37,5

29,1

36,9

1 824,0

1 923,6

1 519,7

344,3

394,5

208,8

78

81

80

Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Koncernen Uddevallahem har jobbat med flera
stora fastighetsprojekt under året. Det handlar dels om
nyproduktioner, dels om stora rot-renoveringar av våra
äldre fastigheter.

BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM forts
Under 2016 startade vi tre nyproduktioner i Uddevalla.
Två av dem i centrumnära läge och ett på Tureborg i
östra Uddevalla. Tillsammans kommer dessa byggen
att generera drygt 150 nya lägenheter, när de står klara
under 2018 och 2019.
Satsningen är Uddevallahems svar för att möta den
bostadsbrist som råder, samtidigt som det ligger i linje
med vår uttalade ambition att utveckla Uddevalla ur ett
bostadsperspektiv. Parallellt jobbar vi med våra stora
rot-renoveringar där vi byter kök, badrum, avloppsstammar med mera. Totalt investerade vi 345 mkr (199 mkr)
i våra fastigheter under 2017.

Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt stor. Vakansgraden ligger på en närmast obefintlig nivå.
Under 2017 tecknades ett nytt 2-årigt hyresavtal med
Hyresgästföreningen, som innebär en hyreshöjning
med 0,75 % per år för bostäder och lokaler (exl. lokaler
med indexavtal). Avtalet börjar gälla från 1 april 2017.
Parkeringsplatser och garage höjs med 5 kronor.
Uddevallahems eget kapital uppgick vid årsskiftet till
322 mkr. Soliditeten ligger på 19,2 % (21,2 %).
Upplåningen uppgår för Uddevallahem koncern till
1 319,5 mkr.

STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Resultatet för 2017 är bättre än prognostiserat och
det beror främst på det planerade underhållet som har
kommit igång senare än planerat. Det totala resultatet
för året uppgår till 2,0 mkr (1,5 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt vilket är 1,1 mkr bättre än prognostiserat.
Efter bokslutsdispositioner och skatt gör vi ett resultat på 1,6 mkr (1,4 mkr).
Hyresintäkterna för året ökar med 0,5 mkr och det
beror bl.a. på hyreshöjning i samband med rot-renovering av fastigheten på Parkvägen där hyran höjs under
två år efter renoveringen. Hyres-höjningen för året blev
0,75 % från 1 april 2017. Vi har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför låga vakanskostnader.
Vi hade inga hyresförluster för bostäder under året.
Kostnader för avskrivningar är 541 tkr högre än
föregående år och det beror på stamrenoveringen av
Parkvägen 9 och 11 samt investeringar i fiber.
Under året har Ljungskilehem påbörjat byggnationen
av en personalbyggnad inkluderat ett traktorgarage
vid Parkvägen. Projektet väntas vara färdigställt under
februari 2018 till en total investering om 4 mkr. Totalt
upparbetad investering under 2017 är 1,8 mkr.
Investering i vårt fibernät har aktiverats till en total
investering om 235 tkr plus pågående fiberinvestering
om 87 tkr.
Den totala låneportföljen uppgår till 63,5 mkr jämfört
med 62,8 mkr för 2016.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

13,2

13,1

12,7

2,0

0,7

1,5

85,4

84,2

86,0

2,2

5,1

24,7

3

2

3

Ljungskile
Foto: Ann-Louise Öhrn
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HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA
Årets verksamhet

Ekonomisk översikt

Stiftelsen bildades 1947 och har till ändamål att såsom
allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla förvärva,
bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för
upplåtelse av hyresbostäder.
Under 2017 har samtliga lägenheter och större lokaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen
bestått av att förvalta befintligt bestånd samt planering
av kommande stambyten i det äldre beståndet på Jakobsberg och Walkeskroken.
Stiftelsens stadgar har genomlysts våren 2017 beträffande förhållandet av tidigare gjorda stadgeändringar.
Vid genomlysning har det konstaterats att stadgeändringar gjorda efter 1949 inte gjorts på ett till synes korrekt sätt. Stiftelsen har därför en pågående stadgeprocess i enlighet med gällande regelverk så att eventuella
ändringar blir godkända och/eller permuterade i laga
ordning av Kammarkollegiet.
Stambyte kommer att påbörjas under 2018 i 87
lägenheter på Jakobsberg. I samband med utbyte av
stamledningar för vatten och avlopp kommer stiftelsens
balanserade resultat att påverkas negativt, vilket även
innebär att stiftelsens soliditet kommer att minska.
Årets resultat för koncernen är 2 mkr och 3 mkr
sämre än föregående år. Skillnaden beror främst på högre kostnader för underhåll och avskrivningar på grund
av ändrade redovisningsregler. Budgeterade kostnader

Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

33,3

34,1

33,9

2,1

-11,6

5,0

256,6

262,6

257,2

1,9

26,0

0,3

0

0

0

för underhåll har inte uppnåtts då rotrenoveringen inte
har påbörjats som planerats. I övrigt inga stora avvikelser mot budget.
Stiftelsen har som mål att sänka sina koldioxidutsläpp med 40 %. Hittills har stiftelsen minskat koldioxidutsläppen med mer än 60 % från 2000 års nivå.
Stiftelsen har för avsikt att i samarbete med HSB utveckla nya bostäder med hyresrätt i Herrestad. Målsättningen är att skapa mindre och yteffektiva lägenheter i
flerbostadshus som dels riktar sig till de som söker sin
första bostad och dels till äldre som söker ett bekvämare boende. Detaljplaneprocessen har dock inte kunnat
påbörjas som planerat då Länsstyrelsen och Trafikverket anser att trafiksituationen på riksväg 44 inte medger
en utbyggnad av bostäder i Herrestad.

Bostadshus
Foto: HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla
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Gustafsberg
Foto: Björn Granat

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges första
internatskola från 1776. I dag är fortfarande den viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdomars
utbildning och fostran”. Det sker numera i form av
stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 225 tkr
till 15 stipendiater.
331 hektar av stiftelsens totala areal om 493 hektar
utgör skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en
av Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Under året
såldes rotposter inom Gustafsberg 1:19 mot kontant
betalning 1,3 mkr.
Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på sommarsäsongen. Antalet gästnätter 2017 var 3 437 vilket var i
paritet med 2016. Under hösten inleddes en omfattande
renovering av varmbadhuset som är en del av vandrarhemmet
Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra arrangemang har skett som tidigare. Alla veckoslut under
perioden maj – september har varit bokade och därtill
även vardagar i en ökande omfattning.
Årets byggnadsvårdsprojekt var renoveringen av
Ladugården som efter upphandling genomfördes av
PEAB till en kostnad av 2,2 mkr. Från Thordénstiftelsen beviljades ett bidrag till denna med 0,5 mkr.

Ekonomisk översikt
Belopp i mkr
Nettoomsättning

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

3,4

2,6

4,9

-1,3

0,0

1,7

Balansomslutning

7,5

7,7

8,0

Investeringar

0,0

0,0

0,5

6

5

5

Resultat efter finansiella poster

Antal anställda

I början av året revs två byggnader, Lunnebräcka och
Hålan, som var i ett mycket dåligt skick.
Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens
31 byggnader har även skett genom egen personal. Exempelvis har det utförts målnings- och snickeriarbeten
på Bagarstugan, Gula huset och Drängstugan.
Den gamla tennisbanan gjordes under året om till tre
boulebanor och en allaktivitetsyta av gräs.
Löpande underhåll av parken med plantering av
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.
Med stöd från kommunens Gatu- och parkavdelning
togs under året fram en trädvårdsplan för 175 träd i
parken.
Uthyrning av åretrunt- och sommarbostäder liksom
lokaler till företag har skett som tidigare.
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN

Årets verksamhet

Ekonomisk översikt

Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddningstjänsten åt Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politiskt
styrs genom en förbundsdirektion med två ledamöter
från varje kommun. Förbundets säte är Uddevalla där
även ledning och administration finns.
Förbundet har sju brandstationer med heltidsstyrka
i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsanställd
räddningspersonal strategiskt lokaliserade över ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sotningsväsendet
för respektive kommun. I Lysekil och Munkedal sköter
förbundet genom avtal bilvård av kommunala fordon.
Räddningstjänsten har under året mött 3 995 personer vid olika utbildningstillfällen vilket är fler än under
2016 (jmf 3 341 personer 2016),
570 ärenden av myndighetskaraktär har hanterats
(jmf 482 ärenden 2016) och vi har aktiverats vid 1 290
larm under året (samma som år 2016).
Uddevalla kommun har genomfört förstudie för ny
brandstation. Beslut är fattat att upparbeta detaljplan
under 2018. Gällande brandstationen i Ljungskile är
alla parter överens om att bygga om gamla reningsverket till brandstation. Brandstationen i Lysekil är föremål för arbetsmiljöförbättringar och arbetet har startat
med att bygga om hygien- och träningsutrymmen.
Förbundet har tillsammans med Myndigheten för

Belopp i mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

78,2

78,1

79,3

1,2

0,0

4,4

44,7

35,8

36,9

Investeringar

2,2

1,0

5,6

Antal anställda

199

192

200

Samhällskydd och Beredskap tagit fram ett åtgärdsförlag för att tekniskt stärka ledningsförmågan. Det
innebär att vi moderniserar våra ledningsplatser i de tre
huvudbrandstationerna.
Reorganisation av den egna administrativa funktionen är gjord. Omorganisationen innebär att personal
som arbetar med ekonomi-, personal- och administrativa frågor numer utgör en stabsfunktion med en
gemensam chef.
Under året har kommunfullmäktigen i medlemskommunerna reviderat revisionsreglementet som får till
följd att revisorerna går från sex till två ledamöter.
Anpassningar har gjorts i Förbundsordningen för att
harmoniera med ny Kommunallag.
Förbundet följer upp 23 mål varav de första 9 målen
är de samma som handlingsprogrammets säkerhetsmål
och 1 mål är ett finansiellt mål. Förbundet anses ha god
ekonomisk hushållning då målsättningarna visar på god
måluppfyllelse.
18 Mål når önskad måluppfyllelse
4 Mål når inte önskad måluppfyllesle
1 Mål borttaget

Brandbekämpning
Foto: Maria Rasmusson
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De mål som inte når önskad måluppfyllelse är att
antalet bränder ska minska och ingen person ska
omkomma eller skadas i samband med brand i bostad,
ingen person ska drunkna eller skadas i samband med
vattenolycka, förbundet ska verka för att medlemskommunernas sotningsentreprenörer utför sotning och
brandskyddskontroll enligt beslutade frister. Gällande
sotning och brandskyddskontroll är bedömningen att
entreprenören under 2018 kommer att jobba ikapp ej
kontrollerade objekt. Detta är en acceptabel förskjutning av kontrollfristen ur brandskyddsynpunkt. Säkerhetsmål 2 och 4 är mål som inte förbundet själva kan
påverka måluppfyllnaden för.

ÖVRIGT | REVISIONSBERÄT TELSE
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KORTA FAKTA
2013

2014

2015

2016

43

59

61

69

2017

Kommunfullmäktige
Inkomna medborgarförslag

st

Inkomna synpunkter (klagomål)

st

42

68

Inkomna synpunkter (beröm)

st

8

Genomförda medborgardialoger

st

3

Kommunstyrelsen
Mottagande av nyanlända flyktingar

antal

Deltagarre i kommunala arbetsmarkandsåtgärder

antal

605

585

528

612

688

%

42,4

43,0

41,1

39,5

38,7

antal

26

28

19

%

58

74

72

Frisknärvaro
Medarbetare per chef

Andel kvinnor på arbetsledande befattning

256

419

462

688

350

Barn och utbildningsnämnden
Barn i kommunal förskola

antal

1 473

1 552

1 583

1 600

1 666

Barn i fristående förskola

antal

1 129

1 128

1 094

1 156

1 210

Barn inom pedagogisk omsorg

antal

310

273

283

281

202
2 568

Barn i kommunalt fritidshem

antal

2 097

2 134

2 238

2 395

Barn i fristående fritidshem

antal

348

324

398

352

361

Barn i kommunal förskoleklass

antal

564

505

541

642

592

Barn i fristående förskoleklass

antal

65

76

70

84

80

Elever i kommunal grundskola

antal

4 228

4 402

4 730

4 948

5 039
729

Elever i fristående grundskola

antal

765

785

655

718

Elever i grundsärskola

antal

59

61

70

54

81

Elever i kommunal gymnasieskola

antal

2 974

2 963

3 004

3 067

3 175

Elever i fristående gymnasieskola

antal

607

557

505

441

168

Elever i gymnasiesärskola

antal

60

55

48

49

67

Elever på komvux

antal

1 413

1 509

1 552

1 672

Socialnämnden
Köpta vårddagar missbruk

antal

1 544

2 266

1 680

2 074

3 507

Hushåll med försörjningsstöd

antal

1 373

1 338

1 341

1 400

1 272

Personer med beslut om LSS-insats

antal

431

432

441

475

495

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS

antal

181

192

194

191

209

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB

antal

99

96

94

89

82

antal

1 087

1 147

1 121

1 149

1 206

mån

37 440

43 256

44 307

44 891

44 948

antal

707

693

707

704

695

Planerat underhåll

kr/kvm

113

103

154

151

153

Reparationskostnader

kr/kvm

41

39

39

39

36

460

1 290

300

990

679

610

658

623

662

Personer med beslut om hemtjänst och boendestöd
exkl servicebostäder
Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/månad exkl servicebostäder

tim/

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och
rehabiliteringsplatser
Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana

m

Bygglovsärenden

st
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Folkvimmel på Kungsgatan.
Foto: Peter Ljunggren
2013

2014

2015

2016

2017

Samhällsbyggnadsnämnden forts
Förhandsbesked

st

45

48

53

59

43

Miljöärenden

st

1 533

1 608

1 754

1 316

2 207

Livsmedelsärenden

st

825

664

289

263

811

Lantmäteriförrättningar

st

148

169

154

127

148

Kart- och mätärenden

st

375

407

533

578

866

Planuppdrag

st

16

7

5

12

7

Detaljplaner färdiga

st

7

10

5

st

71

120

93

ha

7,8

13

0,4

Producerade lägenheter detaljplan
Detaljplanerad orörd mark
Tillbudsrapporter

antal

4

3

3

17

28

Besökare Bohusläns museum

antal

297 342

293 055

290 108

276 387

280 095

Arrangemang Regionteater Väst

antal

261

284

250

Kultur och fritidsnämnden

Kulturskolan elevplatser

antal

1 246

1 204

1 198

1 169

1 155

Biblioteken lån (fysiska och digitala)

antal

380 028

358 681

357 620

354 850

339 807

Emaus lantgård besök

antal

38 636

44 073

39 230

47 216

46 347

Fridhemshallen besök

antal

37 864

44 896

39 786

44 175

39 580

Walkesborgsbadet besök

antal

120 904

95 844

104 453

103 651

118 223

Bowlinghallen besök

antal

56 500
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FEM ÅRS ÖVERSIKT
Invånare

2013

2014

2015

2016

2017

53 025

53 517

54 180

55 164

55 763

KOMMUNEN
Resultat
Årets resultat
Nettokostnadsandel
Årets resultat (exkl. jämförelsestörande poster)
Årets resultat / skatt, generella statsbidrag och utjäm-

mkr

96

54

84

138

91,5

%

96,3

98,0

97,0

95,5

97,2

mkr

31

91

38

134

90,8

%

3,7

2,0

3,0

4,5

2,8

mkr

78

54

63

131

90

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

%

3,2

1,6

7,3

3,0

8,1

%

4,3

3,6

5,4

6,0

6,4

mkr

2 021

2 350

2 600

2 650

2 950
2 906

ning
Balanskravsresultat
Balanskravet uppfyllt
Kostnads- / intäktsutveckling
Nettokostnadsutveckling
(exkl. jämförelsestörande poster)
Skatteintäktsutveckling
Låneskuld
Långfristiga lån
Utlåning till koncernföretag m.fl.

mkr

2 186

2 309

2 509

2 695

Kommunens egen låneskuld

mkr

0

41

91

0

44

Finansnetto

mkr

8

15

10

18

17

mkr

248

199

178

135

189

%

9,5

7,3

6,2

4,4

5,9

Investeringar
Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringar / skatt, generella statsbidrag och
utjämning
Skattefinansieringsgrad
Avskrivningar
Investeringar / avskrivningar
Anläggningstillgångar

%

75

74

99

176

110

mkr

90

93

93

99

116

%

275

214

191

136

163

mkr

3 880

4 115

4 394

4 614

4 898

Skattesats
Skattesats

kr

21,66

21,91

22,16

22,16

22,16

Skattesats Västra Götalands län

kr

21,53

21,56

21,61

21,63

21,70

Skattesats, skillnad Uddevalla - Västra Götalands län

kr

0,13

0,35

0,55

0,53

0,46

Andel av rikets medelskattekraft

%

93

93

93

93

93

Övrigt
Borgensförbindelser

mkr

571

535

502

469

434

Pensionsförpliktelser

mkr

1 287

1 139

1 102

1 045

1 019

Balansomslutning

mkr

4 201

4 537

4 839

5 042

5 492

Eget kapital

mkr

1 311

1 373

1 466

1 604

1 695

%

31

30

30

32

31

Årsarbetare

antal

4 145

4 134

4 282

4 625

4 798

Tillsvidareanställda

antal

4 026

4 029

4 286

4 486

4 645

Omsättning

mkr

4 295

4 387

4 593

5 005

5 201

Årets resultat

mkr

130

107

123

211

106

Soliditet
Personal

KOMMUNKONCERNEN

Nettoinvesteringar

mkr

529

591

653

556

754

Balansomslutning

mkr

5 600

6 002

6 444

6 744

7 274

Eget kapital

mkr

1 757

1 875

2 003

2 216

2 319

%

31

31

31

33

32

Soliditet
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BEGREPPSFÖRKLARING
Ansvarsförbindelser

Finansnetto

Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år
förpliktelsen infrias.

Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin
förekomst men där belopp och tidpunkt för kostnad är
osäker. Kostnaden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid
årets slut. Av den framgår hur kapitalet har använts (i
anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur
kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder
samt eget kapital).

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.

Eliminering interna poster
Att undanta interna transaktioner från redovisningen
för att visa det externa resultatet.

Extraordinära poster

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse
mellan olika år eller mellan olika kommuner.

Kommunbidrag
Tillskott av kommuncentrala medel (skatteintäkter och
generella statsbidrag) för finansiering av kommunens
verksamhet.

Medelskattekraft
Medelskattekraften är rikets skatteunderlag dividerat
med antalet invånare i riket vid inkomstårets utgång
dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare.

Nettokostnadsandel

Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto i
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Anger hur stor del av skatteintäkterna som används till den löpande verksamheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader
under perioden samt återger hur förändringen av eget
kapital har framkommit.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar (%).
Anger betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som
kommunens olika verksamheter skapat.

Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt
samband med ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsentligt belopp.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har förändrats genom årets inkomster och årets utgifter.
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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 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 del av tillväxtsregionerna 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.
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Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

