
 

 

 
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG 

 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  
Augusti 2020 

Budget tom  
Augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget  
Prognos  
helåret 

Uddevalla Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 38,3 30,8 7,5 45,1 
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 3,2 1,8 1,4 2,6 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 

3,7 1,0 2,7 4,6 

Gustafsbergsstiftelsen -0,1 0,0 -0,1 0,0 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(64,15%) 

0,1 -0,2 0,3 -1,4 

 
Resultaten är efter finansiella poster 
 
UDDEVALLA VATTEN AB 
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 
9,8 mkr (budget 5,6 mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att 
användas till Kapacitetsökningar vattennätet.  
 
Årets överuttag beräknas uppgå till 10,6 mkr (budget 8,5 
mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till Kapa-
citetsökningar vattennätet.  
 
Avvikelsen beror på lägre avskrivnings- och räntekostnader, 
att bergsskrotning på Skansverket är framflyttad och att 
kostnaden för fjärrvärme minskat. I prognosen tillkommer 
dock högre kostnad för akuta lagningar på ledningsnätet och 
kemikalie- och labbkostnader. 
 
Uddevalla Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet 
samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. 
 
Bolaget äger samtliga VA-anläggningar i Uddevalla kom-
mun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om 
utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. Uddevalla Vatten 
AB har inga anställda utan den dagliga driften sköts av det 
gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften 
av VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommun. 
 
VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 
vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst 
skall finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansi-
erade verksamheten får inte gå med vinst. Eventuella överut-
tag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 
skuld/fordran till VA-kollektivet. 
 
Den kommunala vattenförsörjningsplanen som nyligen pre-
senterats visar på framtida vattenbrist. En utredning påbör-
jades omgående och den lösning som utifrån värderingar av 
kostnad, kvalitet och säkerhet, visade sig vara aktuell var ett 
samarbete med Trollhättan Energi om att bygga en gemen-
sam råvattenledning från Vänern. 
 

Upphandling för omläggning av VA ihop med kommunens 
asfalt-, centrum- samt badhusprojekt överprövades och låg 
stilla med avtalsspärr i väntan på dom. Domstolen gjorde ett 
snabbt förfarande och gav Uddevalla Vatten rätt och i slutet 
av juni kunde avtalet vinna laga rätt. 
Under februari och augusti har det vid flera tillfällen varit 
extra höga havsvattennivåer. Detta har gett inläckage i våra 
spillvattenledningar och medfört att Skansverket renat havs-
vatten.  
 
Montage av solceller på Skansverket är klart och driftsätt-
ning kommer ske i september. 
 
Dammluckan som reglerar flödet ut från Öresjö kan nu fjärr-
styras. Det ger bättre möjligheter, personal-och tidsmässigt, 
att optimera vattenhushållningen i Öresjö. 
 
Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn på Mi-
krobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska risker och 
cyantoxiner med godkänt resultat. 
 
Etapp 1 av betongrenovering i Skansverket bergrum är be-
siktigat med godkänt resultat. Etapp 2 som innebär målning 
av ytor i bergrummet påbörjas nu. 
 
Helrenovering av Fagerhults vattenverk pågår. Renovering-
en avser såväl byggnad som vattenverksutrustning. Syftet är 
att få ökad driftsäkerhet, effektivare styrning, bättre vatten-
kvalitet samt energieffektivisering. 
 
Skatteverkets beslut om anläggningsbolagens inkomstdekla-
rationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat och ligger hos 
Förvaltningsrätten och inväntar beslut. Skatteverket anser att 
bolagen skall betala skatt på räntan för de kommunala lånen 
 
Investeringar har skett med 43,6 mkr (budget 102,2 mkr) 
och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 31,6 mkr (bud-
get 35,7 mkr).  
Årets investeringar beräknas uppgå till 109,0 mkr (budget 
153,3 mkr) och erlagda anläggningsavgifter beräknas uppgå 
till 50,1 mkr (budget 53,3 mkr).  
Avvikelserna beror framförallt på förseningar av arbetet 
med Hässleröds överföringsledning, överklagande av upp-



 

 

handlingen av asfaltsplanen och något framflyttad plan för 
Fräknestranden. 
 
Reinvesteringar samt kapacitets-och säkerhetshöjande 
åtgärder 
Timmermansgatan: Färdigställande av omläggning av gamla 
ledningar över tomtmark. 
Drottninggatan: Omläggning av vattenledning och serviser 
har utförts i samband med kommunens arbete. 
Ledningsnät: Upphandling för de kommande årens led-
ningsomläggningar i samband med kommunens asfaltering-
ar klar. 
Reservoarer: Planering och projektering påbörjad för ny- om 
ombyggnation av reservoarerna. 
Hässleröd överföringsledning: Projektering pågår. Inväntar 
Lantmäteribeslut.  
Dricksvatten: Uppstartskede av byte utgående pumpar Ma-
rieberg samt renovering Fagerhult VV. 
Ljungskile ARV: Rivning/ombyggnad av gamla reningsver-
ket pågår. Drivs av kommunen. 
Skansverket ARV: Förstärkningsåtgärder på befintliga bet-
ongkonstruktioner samt arbete med rötkammare och mellan-
sedimentering. 
 
Saneringarna längs med Fräknestranden fortskrider. Arbete 
pågår bland annat i områdena Skuteberget, Forshälla-Strand 
Södra och Restenäs skola. 
Utöver VA-utbyggnadsplanen är sanering utförd på Hee-
Lursteg samt planerad för Utby-Pirreliden. 
 
Arbete är klart på Tjöstelsröd samt Västerby, pågår på Åh 
samt är planerat att starta på Överby, Furuhall och Bastion-
en. 
 
Under perioden har anläggningsavgifter inkommit från 
framförallt Skuteberget, Sundskogen, Furuhall och Väs-
terby. 
 
VÄSTVATTEN AB 
Västvatten AB redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr 
och en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 58,8 
mkr (budget 64,1 mkr) med en årsprognos på 94,3 mkr 
(budget 96,1 mkr). Periodens utfall ger en positiv avvikelse 
på 5,2 mkr. Avvikelsen beror framförallt på personalkostna-
der såsom föräldraledigheter, sjukskrivningar, återbetalning 
arbetsgivaravgifter och lönejusteringar som inte blivit ge-
nomförda ännu. 
Prognostiserat resultat för helåret ger en positiv avvikelse på 
1,3 mkr. Den positiva avvikelsen från delåret minskar pga. 
uppgradering till Microsoft 365, högre tjänstgöringsgrad, 
pension samt diverse mindre poster.  
 
Alla kostnader i Västvatten faktureras till anläggningsbola-
gen, Uddevalla-, Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vat-
ten AB, via olika fördelningsnycklar. Västvatten gör ingen 
vinst/förlust utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. 
 
Coronaviruset har varit på allas läppar, så även på Västvat-
tens. Nya arbetssätt har införts för att minska risken för 
spridning. De som har möjligheten får arbeta hemifrån och 
vid minsta sjukdomstecken stannar man hemma. 
 
En Västvattenbroschyr har tryckts. Denna ska användas för 
att presentera vår verksamhet samt att visa vad vatten och 

avlopp innebär. Broschyren ska skickas som välkomstbrev 
till nya kunder. 
 
Söktrycket har varit stort för de personalannonser som Väst-
vatten har haft ute vilket har resulterat i många intressanta 
och kvalificerade sökande. 
 
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var i 
Uddevalla på besök och passade på att besöka Skansverket 
och få information om VA-branschens utmaningar.  
 
Västvatten har varit med i tidningen och medier vid ett fler-
tal tillfällen under året gällande bland annat Vänernledning-
en, besök av energiministern och personalens rådiga ingri-
pande vid stöld på Skansverket. 
 
Alla medarbetare har gått en första hjälpen kurs för att få 
lärdom kring bland annat hur en stroke känns igen och hur 
ett tryckförbands läggs. Detta är en fortsättning på ABC-
kursen som genomfördes föregående år. Dessutom har che-
fer och arbetsledare med personalansvar gått arbetsrättslig 
grundkurs.  
 
Skatteverkets beslut av anläggningsbolagens inkomstdekla-
rationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat och ligger hos 
Förvaltningsrätten. Beslut kommer under året. Skatteverket 
anser att bolagen ska betala skatt på räntan för de kommu-
nala lånen. 
 
En krisledningsövning har genomförts tillsammans med 
Munkedals kommun Syftet med övningen var att öva kom-
munikation och roller i ett fingerat scenario. 
 
BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM 
Resultatet för perioden är 7,5 mkr bättre än budgeterat. Tack 
vare den milda vintern ligger förbrukning av fjärrvärme 
lägre än budgeterad likaså låga elpriser påverkar driftkost-
naderna positivt. En fortsatt låg räntenivå samt att fastighets-
investeringarna är lägre än prognostiserat påverkar ränte-
kostnaderna positivt.  
Uddevallahem har inga vakanser vad gäller bostäder.  
Totalt gör stiftelsen ett resultat för perioden på 38,2 mkr 
jämfört med budget 30,8 mkr.  
 
Uddevallahem bibehåller tidigare helårsprognos med ett 
resultat på 45,1 mkr. På grund av rådande pandemi har Ud-
devallahem omprioriterat verksamheten så endast akuta fel 
åtgärdas, vilket gör att det frigörs tid för utemiljöarbete m.m. 
Med anledning av detta har Uddevallahem inte några sä-
songsanställda miljövärdar och stiftelsen genomför också 
vissa underhållsarbeten i egen regi.  
I mitten av september öppnar Uddevallahem upp för de 
planerade inre underhållsarbetena i lägenheterna.  
 
Uddevallahem planerar för att påbörja upphandling samt 
projektering av nyproduktion av fastigheten Bastionen under 
Q4. 
 
I början av året slutfördes fasad, fönsterbytet på trygghets-
boendet på Sunnanvinden 10 samt ROT-renoveringen på 
fastigheten Gullholmen. Pågående ROT-renoveringar under 
året är på fastigheten Flatö och på Lärkträdet.  



 

 

Uddevallahem har investerat 29 mkr tom 2020-08-31 mot en 
helårsprognos på 65,4 mkr.  
Stiftelsen fortsätter med att genomföra energisparande åt-
gärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten 
och värme. 
Under 2019 gick Uddevallahem med i Allmännyttans klima-
tinitiativ vilket innebär att stiftelsen skall vara fossilfri sen-
ast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 
30%. 
 
BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat och det beror 
bl.a. på att det planerade underhållet kommit igång senare än 
planerat. Stiftelsen har fått försäkringsersättning för brand-
skadan på garaget på Parkvägen vilket blev högre än budge-
terat.  
Stiftelsen har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och 
därför låga vakanskostnader. Hyreshöjningen för året blev 
1,8 % från 1 april 2020.  
 
Totalt gör stiftelsen ett resultat för perioden på 3,3 mkr jäm-
fört med budget 1,8 mkr.  
 
Ljungskilehem bibehåller tidigare prognostiserat helårsresul-
tat på 2,6 mkr.  
 
Underhållsarbete pågår på Parkvägen där vi målar om trapp-
hus och arbetar vidare med den yttre miljön. 
 
Stiftelsen fortsätter med att genomföra energisparande åt-
gärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten 
och värme. Under 2019 gick Uddevallahem tillsammans 
med Ljungskilehem med i Allmännyttans klimatinitiativ 
vilket innebär att stiftelsen ska vara fossilfri senast år 2030 
och att energianvändningen ska minska med 30%. 
 
HSB STIFTELSE JAKOBSBERG 
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kommun. 
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till 
ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga och förvalta 
fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.  
 
Under årets åtta första månader har samtliga lägenheter och 
större lokaler varit uthyrda. Verksamheten har till största 
delen bestått av att förvalta befintligt bestånd samt att förbe-
reda stambyte i 114 st. lägenheter i det äldre beståndet på 
Walkeskroken. Stambytet beräknas ske i tre etapper där 
första etappen är ombyggnation av husens ventilationssy-
stem. 
 
Koncernens resultat för de åtta första månaderna är ca. 3,7 
mkr vilket är ca. 2,8 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen 
beror främst på lägre kostnader för planerat underhåll samt 
lägre räntekostnader. 
 
Hyrorna i stiftelsens fastigheter höjdes 2020-04-01 med 
mellan 0,0% och 2,0%. De större hyreshöjningarna har skett 
i attraktiva centrala fastigheter med relativt låga hyror.  
 
Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra Bohuslän, 
att utveckla nya bostäder med hyresrätt i Herrestad. Detalj-
planearbetet inväntar nu besked om att Uddevalla Kommun 
och Länsstyrelsen kommer fram till en lösning av trafiksitu-

ationen på Riksväg 44 genom Uddevalla, som kan godkän-
nas av Trafikverket. Målsättningen är att skapa mindre och 
yteffektiva lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till 
de som söker sin första bostad eller till äldre som söker ett 
mindre och bekvämare boende.  
 
Stiftelsen undersöker också möjligheten att på Strömstads-
vägen delta i exploatering av Stadskärnan 1:31 och där 
bygga ca. 30-40 st. hyresrätter.  
 
GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
Coronapandemin har drabbat framförallt hotell- och vand-
rarhemsverksamheten. Under säsongen 1 juni – 31 augusti 
minskade antalet gästnätter med 914 st jämfört med sä-
songen 2019 (2640 st) till 1726 st 2020. 
 
Samtidigt har samtliga bröllopsbokningar utom två avbokats 
helt eller flyttats till 2021. Bröllopsbokningarna är särskilt 
viktiga då dessa genererar bokningar av brudparens gäster 
på badhotell och vandrarhem. I runda tal beräknar vi att vi 
på uthyrningsverksamheten har förlorat 500 000 kr på pan-
demin.  
 
Midsommarfirandet för allmänheten och Gustafsbergsda-
garna fick ställas in på grund av coronapandemin. 
 
Projekten i Destination Uddevallas regi Gustafsberg – plat-
sens berättelser och Stigar och leder (Jorden runt) fullföljdes 
under våren. Det finns ingen statistik över antalet besökare 
men känslan är att projekten tillsammans med effekterna av 
coronapandemin har lockat tusentals besökare till Gustafs-
berg under sommaren. 
 
Under sommaren har Bikupan genomgått en yttre renove-
ring i form av utbyte av murket virke, målning samt utbyte 
av hängrännor och stuprör. Till denna renovering har stiftel-
sen erhållit bidrag från Thordénstiftelsen och Länsstyrelsen. 
Slutbesiktning genomfördes i slutet av augusti. 
 
Byggnadsvården och underhållet av stiftelsens 31 (varav 26 
är byggnadsminnesförklarade) byggnader sker i form av 
både planerade och akuta insatser. Den planerade byggnads-
vården kräver dock ofta finansiering ”utifrån” varför medel 
söks i olika fonder etc. Under sommaren genomfördes yttre 
renovering av Bikupan. Stiftelsen har till den fått bidrag av 
Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen. 
 
Uddevalla vatten AB kommer att under hösten-vintern lägga 
ner en VA-ledning mot Hässleröd. Huvuddelen av ledningen 
går på Gustafsbergsstiftelsens mark. I samband med detta 
kommer Skräddarebostaden och Grindstugan att anslutas till 
denna och därmed kommer samtliga av stiftelsens byggna-
der vara anslutna till kommunalt VA. 
 
Planer finns även på att renovera Skräddarebostaden och 
göra om den till ett åretruntboende. 
 
Egenkontroller av städning, förvaring av sopor mm sker 
årligen liksom kontroller av att varmvatten i duschar för 
hotell- och vandrarhemsboende gäster håller tillräckligt hög 
temperatur. 
 
Avloppsledningsnätet inom ”centralorten” är anslutet till en 
kommunal pumpstation vid vandrarhemmet. Nätet är i 



 

 

många stycken otillfredsställande då alltför stora vatten-
mängder tränger in i ledningsnätet så att pumpstationen får 
pumpa bort (enligt VA-kontoret) betydligt mer vatten än 
som är dimensionerat. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET  
MITT BOHUSLÄN 
Resultat för perioden uppgår till 0,2 mkr  
vilket är 0,4 mkr bättre resultat än beräknat för perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden beror främst på Coro-
napandemin, då organisationen fått ställa om och varken 
intäkter eller kostnader följer enligt plan. Prognosen för året 
visar på ett negativt resultat om -2,1 mkr, en följd av lägre 
intäkter och ökade personalkostnader. 
 
En stor del av förbundets arbetsuppgifter har radikalt föränd-
rats på grund av Coronapandemin varvid hela organisation-
en ställt om för att vid eventuell stor sjukfrånvaro klara det 
operativa insatsuppdraget. Dessutom har perioden inneburit 
ett hektiskt planeringsarbete, och administrativa arbetsupp-
gifter för förbundet har tillkommit. För att minska risken för 
smitta bland personalen och därigenom säkra vår förmåga, 
har ett antal beslut fattats i avsikt att säkra en god hy-
gien. Som en konsekvens av ovanstående har en stor del av 
vår intäktsbaserade verksamhet ställts in tills vidare. Exem-
pel på sådana beslut är att all extern utbildning helt har stop-
pats och endast absolut nödvändiga tillsyner genomförts. 
Detta och ett antal nödvändiga investeringar samt anpass-
ningar kan på årsbasis få negativa effekter budgetmässigt.  
 
Då tidigare Förbund/Räddningschef gått i pension har tjäns-
ten som Förbundschef tillsatts genom tjänsteavtal med Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Från och med 
2020-08-17 är Förbundschef i NÄRF Hans Därnemyr tf. 
Förbundschef för Mitt Bohuslän. Tjänsten som Räddnings-
chef är tillförordnad Lars Bjurström. Förutom ordinarie 
Förbundschefsfrågor ska Hans Därnemyr även se över ytter-
ligare samverkan mellan de båda Räddningstjänstförbunden.  
 
Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar 
enligt plan. Prognosen för året beräknas bli något lägre då 
leveransen av en insatsledarbil dröjer till 2021. Utfall för 
perioden 3,3 mkr mot årets budget 5,4 mkr. Prognosen för 
året är 4,9 mkr. 
 
Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 11 av de 16 
målen för 2020. 


