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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hotell Bohusgården, Nordens väg, kl. 17:30 onsdagen den 01 juli 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Avsägelse från Mikael Bjuhr (C) gällande uppdraget i socialnämnden  
Dnr KS 2020/00441  

 

3.  Avsägelse från Stig Olsson (C) gällande uppdraget i 

samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2020/00443  

 

4.  Avsägelse från Torsten Torstensson (C) gällande uppdraget i kultur och 

fritidsnämnden  
Dnr KS 2020/00442  

 

5.  Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, 

kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd 
Dnr KS 2020/00436  

 

6.  Återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och stiftelser 
Dnr KS 2020/00438  

 

7.  Ändring av reglemente för och kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal förtroendevalda  
Dnr KS 2020/00437  

 

8.  Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt 

kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall 

delar av perioden på grund av ny majoritet 
Dnr KS 2020/00433  

Valberedningens 

förslag skickas den 

30 juni. 
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Bestämmande av ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i 

styrelser och nämnder m.m. för mandatperioden 2020-2022 på grund 

av ny majoritet 
Dnr KS 2020/00435  

Valberedningens 

förslag skickas den 

30 juni. 

10.  Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils Busstrafik 

AB, svar på återremiss  
Dnr KS 2020/00287  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

kommunlednmingskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 

Jansson tel. 0522-69 51 44. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 

presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 

tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 

 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 

senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 

Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 

Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 

anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 

nästkommande sammanträde. 

 

Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 

12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 

svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 

du inte själv har möjlighet. 

 

Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 

kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 

motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 

andra starkt doftande hygienartiklar.  

Ta inte med citrusfrukter och nötter. 

 

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   

sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Information med anledning av covid -19. 

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att 

allmänheten endast följer sammanträdet via webbsändningen. Anledningen 

är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber 

allmänheten att respektera detta.  

 
 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Mikael Bjuhr <mikael.bjuhr@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 juni 2020 10:34 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse. 
 
 
Jag avsäger mig härmed uppdragen i socialnämndens au och socialnämnden per den 30/6 2020 Bästa 
hälsningar Mikael Bjuhr 
0763019198 
 



 
Från: Stig Olsson <stig.olsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 juni 2020 15:36 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej 
Jag önskar bli entledigad från min plats i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Hälsn. Stig Olsson Centerpartiet 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

https://aka.ms/o0ukef


 
Från: Torsten Torstensson <torsten.torstensson@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 juni 2020 12:49 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>;  

 
Ämne: Re: Avsägelse 
 
Jag ber härmed att få verifiera min avsägelse. 
Torsten Torstensson 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Skickat: Wednesday, June 17, 2020 10:13:24 AM 
Till: emitot <emitot@yahoo.com> 
Kopia: Torsten Torstensson <torsten.torstensson@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Avsägelse  
  
Hej 
  
Kommunledningskontoret har mottagit din e-post. För att kunna säkerställa avsändare måste 
avsägelsen skickas från din uddevalla.se e-postadress. 
  
Var snäll skicka in den på nytt från den adressen. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Avdelningen för juridik och administration 
………………………………………. 
Kommunledningskontoret 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696000 
  
  
  
Från: Torsten Torstensson   
Skickat: den 17 juni 2020 07:05 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse 
  
Hej 
Ber härmed att få bli entledigad från mitt uppdrag i Kultur och Fritidsnämnden samt i utredningen om 
föreningsbidrag. 
  
Med vänliga hälsningar 
Torsten Torstensson 
Centerpartiet 
 

https://aka.ms/o0ukef
mailto:Kommunledningskontoret@uddevalla.se
mailto:emitot@yahoo.com
mailto:torsten.torstensson@uddevalla.se
http://www.uddevalla.se/
mailto:Kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 213 Dnr KS 2020/00436  

Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, 
kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd 

Sammanfattning 

Sedan mandatperiodens inledning har majoriteten i fullmäktige och nämnder och 

styrelse bestått av partierna (UP), (MP) (M), (C) (KD) och (L) som tillsammans samlat 

32 mandat. 

 

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige som samlar 33 mandat. Majoritetens sammansättning i 

kommunfullmäktige speglar därför inte längre majoriteten i nämnder och styrelse och 

det gör inte heller kommunalrådens partitillhörighet. Nya val behöver därför förrättas. 

 
För att kommunfullmäktige ska kunna förrätta nya val till nämnder och kommunstyrelsen 

samt kommunalråd måste uppdragen för de förtroendevalda som tidigare valts för 

mandatperioden återkallas. Kommunallagen (KL 4 kap 10 §§) anger förutsättningarna för 

när kommunfullmäktige kan återkalla samtliga förtroendeuppdragen i nämnderna: 

Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 

samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i 

fullmäktige, eller  

2.  vid förändringar i nämndorganisationen.  

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits 

eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.  

Ingemar Samuelsson (S), Christina Nilsson (KD), Christer Hasslebäck (UP), Stefan 

Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (UP) och David Höglund 

Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre 

frågeställningarna fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har 

samma information runt juridiken i förfaringsprocessen. 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 213 
 

Martin Pettersson (SD) begär ajournering som verkställs kl. 11:22-11:25. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) tilläggsyrkande 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Slutligen ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att konstatera att nya majoritetsförhållanden har uppkommit i kommunfullmäktige, 

 

att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- 

och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 

krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden, 

 

att återkalla uppdragen som kommunalråd, respektive oppositionsråd avseende Christer 

Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S), 

 

att uppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter, ersättare och kommunal-, 

respektive oppositionsråd hållits.    

 

Deltar ej 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-24 

Christer Hasslebäck, Paula Berger 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 

Sebastian Johansson 
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Återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, 

kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd 

Sammanfattning 

Sedan mandatperiodens inledning har majoriteten i fullmäktige och nämnder och 

styrelse bestått av partierna (UP), (MP) (M), (C) (KD) och (L) som tillsammans samlat 

32 mandat. 

 

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige som samlar 33 mandat. Majoritetens sammansättning i 

kommunfullmäktige speglar därför inte längre majoriteten i nämnder och styrelse och 

det gör inte heller kommunalrådens partitillhörighet. Nya val behöver därför förrättas. 

 
För att kommunfullmäktige ska kunna förrätta nya val till nämnder och kommunstyrelsen 

samt kommunalråd måste uppdragen för de förtroendevalda som tidigare valts för 

mandatperioden återkallas. Kommunallagen (KL 4 kap 10 §§) anger förutsättningarna för 

när kommunfullmäktige kan återkalla samtliga förtroendeuppdragen i nämnderna: 

Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för 

samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i 

fullmäktige, eller  

2.  vid förändringar i nämndorganisationen.  

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits 

eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.  

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att konstatera att nya majoritetsförhållanden har uppkommit i kommunfullmäktige, 

 

att återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- 

och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, 

krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden, 
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att återkalla uppdragen som kommunalråd, respektive oppositionsråd avseende  

Christer Hasslebäck (UP), Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S), 

 

att uppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter, ersättare och kommunal-, 

respektive oppositionsråd hållits.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson (S) 

Oppositionsråd 



 

 

PROGRAMFÖRKLARING 

 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna har överenskommit att under 
perioden 2020-08-01 till 2022-12-31 gemensamt utgöra majoritet för att leda den politiska 
organisationen i Uddevalla kommun. 

Denna Programförklaring utgör grunden för den inriktning och det förhållningssätt som partierna 
gemensamt har till några viktiga frågor. Detta utgör grunden för en revidering av gällande Strategisk 
plan. Programförklaringen är upprättad utifrån att partierna inte har låsningar i någon fråga samt att 
en lösningsorienterad ingång i eventuella motsättningar gäller. Detta är också vår ambition vad gäller 
framtida förhållanden till komplexa frågor med risk för oenighet. 

1. Badhuset 
2. Fastighetsförsäljningar 
3. Andra utförare av kommunal vårdverksamhet 
4. Politisk organisation 
5. Organisation för lokalförsörjning 
6. Miljöprofilen 
7. Utveckling av Förebyggandeverksamheten 
8. Arbetsmiljö och Kompetensförsörjning 
9. Samverkan med idéburen sektor 

 

Badhuset Rimnersvallsområdet. 

Som principiell placering av badhuset är partierna inte överens. Dock skall inget omtag i frågan göras 
som påtagligt försenar projektet. Innan avgörande igångsättningsbeslut av byggnationen tas, skall 
problematiken av hela områdets disponering klarläggas. Det gäller fotbollsplaner, kastplan för 
friidrotten, övningsområdet för Räddningstjänsten samt lösningen av parkeringsbehovet. 

Informationen skall vara transparant och fullödig. Skulle konsekvenserna av omdisponeringen bli mer 
negativa än konsekvenserna för en försening, då kan lokaliseringsbeslutet komma att omprövas. 

 

Fastighetsförsäljningar 

Verksamhet som utförs av den kommunala organisationen skall i första hand utföras i kommunalt 
ägda lokaler. I den situation vi befinner oss i nu med ett stort framtida behov av nya 
verksamhetslokaler, så kan hyreskontrakt upprättas även med privata fastighetsägare. Även viss 
försäljning kan förekomma. För att inte underminera vår egen förvaltningsverksamhet skall 
omfattningen av egen nyproduktion överstiga eventuella försäljningar. 



Inom Uddevallahems ansvar ligger att producera, utveckla och förvalta hyreslägenheter till gagn för 
Uddevallas invånare. Försäljning av fastigheter med hyreslägenheter sker endast om undertecknade 
partier är eniga. 

 

Andra utförare inom omsorgsverksamheten. 

Kommunal omsorg skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Om Socialnämnden väljer 
att någon enhet skall utanför den egna förvaltningens styre, skall i första hand alternativen 
intraprenad och kooperativa lösningar prövas, innan privat aktör anlitas. 

 

Den politiska organisationen. 

Den politiska organisationen skall som huvudprincip utformas utifrån behovet att leda kommunen. 

Kommunstyrelsen och nämnderna skall ledas av en ordförande och två vice ordföranden. Antalet 
ersättare skall vara hälften av det ordinarie antalet ledamöter avrundat uppåt. För att slippa 
lottdragning kan i något fall antalet ersättare utökas med en. 

KS består av 15 ledamöter, BUN, SBN och SN av 13 och KFN av 11. 

Utskotten under KS förändras enligt följande: 

Personalutskottet minskas från nio ledamöter till sju. 

Jävsutskottet minskas från sju ledamöter till fem. 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet minskar från elva ledamöter till nio. Utskottets inriktning 
skall vara att utgöra gemensam mötesplats för samordning och utveckling av verksamheter som 
berör Arbetsmarknad, Försörjningsstöd, Vuxenutbildningen och Integrationsverksamheten. Utskottet 
skall inte ta över beslutsfunktionen från respektive linjeorganisation. 

Samhällsplaneringsutskottet utgår. 

Ekonomiutskottet utgår. 

Gruppledararvodets omfattning skall prövas av arvodesberedningen, utifrån omfattning och 
förväntad arbetsinsats. 
Gruppledarna förväntas inom ramenför detta arvode närvara på månatliga informationsmöten. 
Gruppledarmöten skall innehålla information kring budgetarbetet samt investeringsplan, 
effektiviseringsprogram, lägesrapporter kring större investeringsprojekt samt annan information av 
strategisk karaktär. 

Lokalförsörjningsorganisation 

Lokalförsörjningsgruppen skall regelbundet göra avstämningar med de samlade presidierna för 
nämnderna. Nya objekt skall med större inriktning genomföras via Partnering och helst med företag 
som är verksamma i Uddevalla eller dess närhet. Hyreskontrakt med privat aktör bör ske med aktörer 
etablerade i Uddevalla. 

 

 



Tydlig miljöprofil 

Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. Det innebär att vi 
i den geografiska kommunen skall öka produktionen av fossilfri energi, och minska användningen av 
fossila bränsle i transporterna. Det innebär också att vi måste förbättra förutsättningarna att 
använda cykel och kollektivtrafik i stället för egen bil. 

Bohusbanans roll i infrastrukturen är viktig både ur ett miljöperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. 
Vi skall därför fortsätta arbetet med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla, samt 
Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. 

I vår egen verksamhet skall vi fortsätta utökningen andel av lokala livsmedel i verksamheten.  

Byggprocesser med ökat inslag av trä i konstruktionerna. En bättre samverkan med byggföretag och 
kommunens egen lokalförsörjning, samt medverkan i regionala och nationella nätverk, skall ge 
underlag för möjliga objekt. 

 

Förebyggandeverksamheten 

Stärka och utveckla det förebyggande arbetet med fokus på barns och ungas psykiska ohälsa, den 
ökande droganvändning och ensamhetsproblematiken bland främst äldre. 

 

Arbetsmiljö och Kompetensförsörjning 

För att minska sjukskrivningstalen samt säkerställa att Uddevalla kommun upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare skall pågående processer PU/HR ges prioritet. Heltidsresan skall i arbete tillsammans 
med de fackliga organisationerna fullföljas. Hälsoresan samt processerna för färre anställda per chef 
måste ges förutsättningar för att därigenom minska sjukskrivningstalen. 80-90-100 konceptet (80% 
arbetstid 90% lön 100% pension) är en modell som kan användas både utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv och i begränsad form för kompetensförsörjning, bör provas och utvärderas. 
Detta avser specifika tjänster med rekryteringsbehov alternativt möjlighet att förlänga arbetsåren. 

 

Samverkan med idéburna sektorn  

Samarbetet med den idéburna sektorn skall stärkas, bland annat inom ramen för överenskommelsen 
mellan Uddevalla kommun och den idéburna sektorn (ÖK idé). En politisk styrgrupp leder och 
samordnar arbetet kopplat till IOP. 

 

Uddevalla Juni 2020 

 

För Centerpartiet                                                        För Liberalerna 

 

För Moderaterna                                                        För Socialdemokraterna 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2020/00438  

Återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och stiftelser 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter i ett antal aktiebolag, vilket 

regleras i respektive bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen 8 kap 14 § som anger att ett 

uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om styrelseledamoten eller den som har 

utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. ändringar i styrelsens 

sammansättning har verkan från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till 

Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar 

sig på. 

  

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige. Majoritetens sammansättning i kommunfullmäktige speglar inte 

längre representationen i de bolagsstyrelser och stiftelser som kommunfullmäktige utser 

helt eller delvis. Nya val behöver därför förrättas, varför nuvarande ledamöter och 

suppleanter behöver entledigas. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna att de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande: Att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre 

frågeställningarna fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har 

samma information runt juridiken i förfaringsprocessen. 

 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att även 

ledamöterna i stiftelsen Barnens dag ska entledigas. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det.  

 

Slutligen ställer ordförande proposition på Martin Petterssons (SD) tilläggsyrkande och 

finner kommunstyrelsen bifalla det. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 215 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att entlediga samtliga ledamöter och suppleanter som kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utsett i följande bolag och stiftelser: 

  

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Uddevalla Energi Värme AB 

Uddevalla Kraft AB  

Bohus Gas AB 

Uddevalla Vatten AB 

Västvatten AB 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Turism AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Swanfalk Shipping AB 

Uddevalla Utvecklings AB 

Mediapoolen Väst AB 

Regionteater Väst AB 

Fyrstads Flygplats AB 

Stiftelsen Uddevallahem 

Stiftelsen Ljungskilehem 

Stiftelsen Barnens dag 

 

Deltar ej 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-24 

Christer Hasslebäck, Paula Berger 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Skrivelse  
 

1(2) 

2020-06-18 Dnr KS 2020/00438 

  

 

  

Återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och 

stiftelser 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter i ett antal aktiebolag, vilket 

regleras i respektive bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen 8 kap 14 § som anger att ett 

uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om styrelseledamoten eller den som har 

utsett honom eller henne anmäler att uppdraget skall upphöra. ändringar i styrelsens 

sammansättning har verkan från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till 

Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar 

sig på. 

 

Partierna (S), (M), (C) och (L) har meddelat att dessa tillsammans bildat en ny majoritet 

i kommunfullmäktige. Majoritetens sammansättning i kommunfullmäktige speglar inte 

längre representationen i de bolagsstyrelser och stiftelser som kommunfullmäktige utser 

helt eller delvis. Nya val behöver därför förrättas, varför nuvarande ledamöter och 

suppleanter behöver entledigas. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att entlediga samtliga ledamöter och suppleanter som kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utsett i följande bolag och stiftelser: 

 

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Energi Elnät AB 

Uddevalla Energi Värme AB 

Uddevalla Kraft AB  

Bohus Gas AB 

Uddevalla Vatten AB 

Västvatten AB 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Turism AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Swanfalk Shipping AB 

Uddevalla Utvecklings AB 



 Skrivelse  
 

2(2) 

2020-06-18 Dnr KS 2020/00438 

  

 

 

 

Mediapoolen Väst AB 

Regionteater Väst AB 

Fyrstads Flygplats AB 

Stiftelsen Uddevallahem 

Stiftelsen Ljungskilehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson (S) 

Oppositionsråd 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 214 Dnr KS 2020/00437  

Ändring av reglemente för och kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal 
förtroendevalda  

Sammanfattning 

Den nya majoriteten bestående av partierna (S), (M), (C) och (L) föreslår 

kommunfullmäktige att minska antalet ersättare i nedan uppräknade nämnder och 

kommunstyrelsen. Majoriteten föreslår också att antalet ledamöter minskas i 

kommunstyrelsens jävsutskott. Förslagen kräver revidering av berörda nämnders 

reglementen: 

1. Jävsutskottet: minskning av antal ledamöter från sju till fem, 

2. Kommunstyrelsen: minskning av antal ersättare från tio till åtta, 

3. Barn och utbildningsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju, 

4. Kultur och fritidsnämnden: minskning av antal ersättare från åtta till sex, 

5. Samhällsbyggnadsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju. 

  

Beslutet föreslås gälla från och med 2020-08-01. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Återremiss till kommunledningskontoret för att utröna de 

juridiska aspekterna följs för att göra lagligt rätt och riktigt i hanteringsprocessen. 

 

I andra hand ett tilläggsyrkande till förslaget i handlingarna som lyder följande att 

uppdra åt förvaltningen att utröna de juridiska aspekterna runt de tre frågeställningarna 

fram till kommunfullmäktiges sammanträde så att alla partier har samma information 

runt juridiken i förfaringsprocessen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen bifalla det. 

Slutligen ställer ordförande proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner 

kommunstyrelsen avslå det. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 214 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder så att nedan 

avsnitt/paragrafer ges där angiven lydelse: 

  

Reglemente för kommunstyrelsen 

  

 Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare.  

  

§ 12 Utskott  
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från 

kommunstyrelsen, handlägga bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 

kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att handlägga.  

  

Utskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. 

  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

  

Organisation  
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 7 ersättare. 

  

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

  

Organisation 
Kultur och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

  

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  

  

Organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare 

  

att beslutet ska gälla från och med 2020-08-01.  

 

Deltar ej 
David Höglund Velasquez (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) anmäler att en protokollsanteckning ska lämnas i ärendet. Vid 

protokollets justering hade en sådan inte inkommit. 

 
 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 214 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-24 

Christer Hasslebäck, Paula Berger 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 

Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Skrivelse  
 

1(2) 

2020-06-18 Dnr KS 2020/00437 

  

 

  

Ändring av reglemente för och kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal 

förtroendevalda  

Sammanfattning 

Den nya majoriteten bestående av partierna (S), (M), (C) och (L) föreslår 

kommunfullmäktige att minska antalet ersättare i nedan uppräknade nämnder och 

kommunstyrelsen. Majoriteten föreslår också att antalet ledamöter minskas i 

kommunstyrelsens jävsutskott. Förslagen kräver revidering av berörda nämnders 

reglementen: 

- Jävsutskottet: minskning av antal ledamöter från sju till fem, 

- Kommunstyrelsen: minskning av antal ersättare från tio till åtta, 

- Barn och utbildningsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju, 

- Kultur och fritidsnämnden: minskning av antal ersättare från åtta till sex, 

- Samhällsbyggnadsnämnden: minskning av antal ersättare från nio till sju. 

 

Beslutet föreslås gälla från och med 2020-08-01. 

Beslutsunderlag 

Oppositionsrådets skrivelse 2020-06-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder så att nedan 

avsnitt/paragrafer ges där angiven lydelse: 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

 Organisation 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 8 ersättare.  

 

§ 12 Utskott  
Under kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, på delegation från 

kommunstyrelsen, handlägga bl.a. ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt 

kommunallagen 6 kap. 7 § är förhindrad att handlägga.  

 

Utskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. 



 Skrivelse  
 

2(2) 

2020-06-18 Dnr KS 2020/00437 

  

 

 

 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

 

Organisation  
Barn och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter samt 7 ersättare. 

 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

 

Organisation 
Kultur och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

  

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  

 

Organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare 

 

att beslutet ska gälla från och med 2020-08-01.  

 

 

 

Ingemar Samuelsson (S) 

Oppositionsråd 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 

riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 

Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 

förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-

processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020 

Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125 

 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) begär ajournering. Ajourneringen verkställs kl. 17:43-18:01. 

 

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 179 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Ingemar Samuelssons (S) m.fl. bifallsyrkande mot 

Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Ingemar 

Samuelssons (S) yrkande. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs fördjupade riskanalys 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB 

 

Deltar ej i beslut 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas ledamöter avstår 

från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-02 

Christer Hasslebäck, Jarmo Uusitalo 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-02 intygar 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-29 Dnr KS 2020/00287 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 

Busstrafik AB  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 

riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 

Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 

förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-

processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Styrelsens protokoll2_2020 

Riskanalys till Uddevalla Kf 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22 

UOAB_Utveckling2020  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs fördjupade riskanalys 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-29 Dnr KS 2020/00287 

  

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Omnibus AB har genomfört en utökad riskanalys av förvärvet av Lysekils 

Busstrafik AB. Analysen beskriver vad ett förvärv tillför Uddevalla Omnibus AB i form 

av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, förädlade synergieffekter och 

ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-processen och marknadstendenser 

för kollektivtrafik. 

 

Due diligence är en arbetsmetod för att samla in och analysera information om ett 

företag inför ett förvärv eller andra strategiska förändringar, i syfte att erhålla en 

heltäckande beskrivning(riskanalys) av verksamheten. Analysen har genomförts i 

samarbete med sakkunniga i olika områden och de olika riskerna har kategoriserats, fån 

låg till hög. Områden som kategoriserades med hög risk vid analysen, har åtgärdats 

inför företagsöverlåtelsen. 

 
Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare 

tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer 

konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik.   
 

Analysens beskriver också Uddevalla Omnibus ABs arbetsmodell för effektivitet och 

effektivitetsbegrepp. 

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Uddevalla Omnibus AB 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus, förvärv av Lysekils 
Busstraik AB 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Tommy Strand (S), Christer 

Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), Karna 

Thomasdotter (MP) och Torsten Torstensson (C) yttrar sig i ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
  

Forts. § 125 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-04-29 § 144 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Torsten Torstensson (C), David Sahlsten (KD): Återremiss 
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1. Inledning - Processen 

1.1 Styrelsens arbete med strategi och mål 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett arbetet med 

en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, effektivitet och kvalitet. 

Samtliga delområden med det gemensamma övergripande målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon ryms väl inom 

styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som ökade intäkter med också 

ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, exempelvis kan 

gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom trafikledning, trafikplanering och 

administration med mera bistå fler enheter och därtill även ge service till mer än en depå via 

gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik med flera 

upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

 

1.2 Styrelsens beslut 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om möjligheten att 

förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med finansiell information med 

alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv 

av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades.    

Vid möte med styrelsen den 8 april 2020 beslutades att förvärva Lysekils Busstrafik AB (protokollet är 

på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum). 

 

1.3 Processen - arbetsgång 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, ekonomiskt 

och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 

bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, anställda, 

lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella processer och tvister 

med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell information inkluderande skatter och 

avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar rörande Lysekils 

Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av parterna.         

2. Bolaget 

2.1 Kortfattad presentation 

Lysekils Busstrafik AB är ett etablerat företag som utför busstransporter i samarbete med BIVAB 
(Buss i Väst AB).  



Tre delägare, i dagsläget verksamma i bolaget. 

Bolaget är tillsamman med ca 35 andra bussbolag delägare i företaget BIVAB (Buss i Väst AB). 
BIVAB bedriver anbud/upphandlingar inom trafikområden. 

Verksamheten är koncentrerad på linjetrafik.  

Huvudkontoret är etablerat i en egenägd fastighet vid infarten till Lysekil. Anläggning byggdes och 
togs i bruk 2005.  

Fordonsparken består av idag av ca 50 bussar av olika storlek. 

Antal årsanställda uppgår till ca 70 personer.  

 

2.2 Bakgrund och motiv till försäljningen 

Ägarna trivs i sina olika yrkesroller i verksamheten men önskar avyttra aktierna i bolaget, främst 
på grund av åldersskäl. 

  

2.3 Objektets styrkor 

 Potential till effektivisering tillsammans med Uddevalla Omnibus inom exempelvis 

trafikledning, trafikplanering samt företagsledning och administration. 

 Besparingspotential – bland annat har bolaget en organisation med tre ägare på lönelistan 

 Bolaget har Linjetrafikavtal flertalet år och som längst sträcker sig till 2030 

 Bolaget har ett kontinuerligt kassaflöde genom trafikavtalen 

 Bolaget har god kompetens på depåuppbyggnad och uppstart av ny trafik  

 Bolaget har en personalstyrka som trivs och därmed gör bra jobb 

 

2.4 Överlåtelsens omfattning 

Överlåtelsen omfattar samtliga aktier i Lysekils Busstrafik AB, org.nr 556142-9217, inklusive den 
helägda fastigheten, Dalskogen 3:7 i Lysekil.  

3. Ekonomisk information  

3.1 Resultaträkning - nyckeltal 

Kommentarer  

Bolagets intäkter genereras främst genom trafikavtal med trafikhuvudmän via BIVAB.  

Omsättningen är stabil och fluktuerar i takt med att kontrakt löper ut och nya kontrakt erhålls.  

Bolagets marginaler är stabila då avtalen utgörs av fasta ersättningar som löpande indexjusteras.  

 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Resultat efter skatt i 
procent av affärsvolym 

4,2 3,4 3,6 3,9 3,9 4,2 4,7 4,8 4,3 

 

3.2 Balansräkning - nyckeltal 

Prognos räkenskapsår 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Soliditet, procent 18,8 22,2 26,1 29,3      



 

3.3 Balansräkningen – Fastigheten, Dalskogen 3:7 

Bolagets huvudkontor är beläget i den egenägda fastigheten Dalskogen 3:7 med adress 
Kontorsvägen 3 i Lysekil. Fastigheten ingår som en del av försäljningen. 

Det totala taxeringsvärdet uppgår till 3 090 tkr varav byggnadsvärdet uppgår till ca 2 190 tkr. 

Den totala fastighetsarealen uppgår till ca 9 007 m
2
 och den del av fastighetens om inte är 

bebyggd består till största delen av asfalterade ytor för parkering och kommunikationsytor. 

På fastigheten finns uppförd en byggnad från 2005 på totalt 589 m
2
 inrymmande 319 m

2
 garage 

och verkstad samt 270 m
2
 kontorsyta.  

Tomten är också inhägnad med två manuella grindar och en maskinell grind. 

 

3.4 Avkastning på förvärvsvärdet – ”Return on Investment”  

Baserat på förvärvsvärdet och upprättade prognoser kan följande avkastningsvärde beräknas.   

 

Prognos 
räkenskapsår 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Genomsnitt 

Return on 
Investmet 
(ROI), procent 

10 10 10 11 12 13 14 15 11 12% 

 

4. Sammanfattning 

4.1 Slutsats   

Ett förvärv som väl matchar styrelsen strategi om såväl långsiktig som uthållig lönsamhet.  

Potential till samverkan och flexibilitet för effektiv användning av förenade resurser. 

Riskeliminering med trafik inom olika trafikavtal såväl som avtalsområden med olika löptider. 

Enhällig styrelse hos Uddevalla Omnibus AB som förordar förvärvet av Lysekils Busstrafik AB. 

 

Uddevalla Omnibus AB 
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Företagsförmedlingen  



Vi på Företagsförmedlingen är specialister på köp och försäljning av ägarledda 
företag och kommersiella fastigheter. Sedan starten 2005 har vi genomfört över 1 
000 affärer och har stor erfarenhet av att bedöma prisbilden på olika verksamheter. 
Vi arbetar främst med företag som omsätter 20–200 miljoner kronor med ett 
försäljningsvärde på 10–100 miljoner kronor.  

Tack vare vår rikstäckande mäklarorganisation har vi både lokal närvaro och nationell 
överblick, liksom upparbetade kontakter med köpare i hela landet. Vi driver 
verksamheten i samarbete med Swedbank.  
Vill du veta mer?  

Besök oss gärna på ffkf.se.  
 
Välkommen! 
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UDDEVALLA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
UTÖKAD RISKANALYS –  
UDDEVALLA OMNIBUS FÖRVÄRV AV LYSEKILS 
BUSSTRAFIK AB  

Med hänvisning till återremittering av rubricerade ärende av Uddevalla Kommunfullmäktige 

till Uddevalla Omnibus AB.  

Nedanstående är ett komplement till de informationsmöten som genomförts med 

partigrupper i förening med distribuerat presentationsmaterial innehållande bland annat så 

kallade SWOT-analys. 

I tillägg till nedanstående bör nämnas att aktieöverlåtelseavtal har undertecknats av 

Uddevalla Omnibus AB i vilket säljarens garantiåtaganden omsluter hela tolv (12) sidor 

avtalstext.  

Nedan kommer följande punkter att avhandlas: 

• Sammandrag 

o Förbättrad riskspridning 

o Förstärkt konkurrenskraft 

o Förädlade synergieffekter och utökad flexibilitet 

o Övrigt – investeringens återbetalningstid 

• Due Diligence 

• Marknadstendenser 

SAMMANDRAG 

Ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför Uddevalla Omnibus AB: 

Förbättrad riskspridning: 

• Flera (stora) trafikavtal med varierande löptider. 

o Trafikavtal med skilda trafikhuvudmän som avtalspart.  
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• Trafikåtaganden är under kontinuerlig prövning med syfte att skapa förstärkt bärkraft 

såväl som förbättrade synergieffekter, omständigheter som gäller såväl befintliga som 

nya trafikavtal, som till exempel trafikavtalet i ”Småland”. 

Förstärkt konkurrenskraft: 

• Möjlighet till tilldelad skoltrafik i flera kommuner. 

o Med målsättningen att skapa en mer resurseffektiv och billigare skoltrafik som 

utvecklas, förädlas och kontrolleras direkt av respektive kommun. 

o Tilläggstjänster i form av effektiv planering och logistik av skolskjutsar. 

• Starkare ställning, vid bland annat upphandlingar av kollektivtrafik, i förhållande till stora 

trafikoperatörer på marknaden, vilka konkurrenter inte sällan är statsägda/kontrollerade.  

Förädlade synergieffekter och utökad flexibilitet:  

• Gemensamma resurser som kan förfinas och göras bättre inom områden som 

trafikplanering, trafikledning, administration, HR, utbildning samt service- och 

verkstadskapacitet.  

• Effektivisering och samordning av kollektivtrafik som trafikeras och administreras under 

gemensamt trafikavtal.  

• Effektivare användning och fördelning av tillgångar som fordonsflottan och personal vid 

semester och annan frånvaro. 

• Möjlighet till samfällda investeringar i utbildning/kunskapsutbyte samt slagkraftigare teknik 

i miljö och teknologi i fordon samt inom verkstad, HR och administration.  

Övrigt: 

• Investeringens återbetalningstid kommer av allt att döma bli snabbare än i tidigare 

presenterad kalkyl. 

DUE DILIGENCE 

Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och 

analysera information (”riskanalys”) om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra 

strategiska förändringar.  
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Den fördjupade granskning av Lysekils Busstrafik har genomförts inom sektorer 

som ”bolagshandlingar”, ”ägar- och närstående frågor”, ”anställda”, ”behandling av 

personuppgifter”, ”lån och finansiella arrangemang”, ”skatter och deklarationer”, ”avtal och 

åtagande”, ”försäkringar” med flera väsentliga avsnitt i syfte att erhålla en heltäckande 

resumé (”riskanalys”) av verksamheten. 

Noggranna undersökningar har ombesörjts i samarbete med sakkunniga inom respektive 

arbetsområde. Eventuella avvikelser och den potentiella inverkan på transaktionen som 

iakttagelser kan riskera att få kategoriseras enligt ”låg”, ”medel” och ”hög”. Granskningen 

resulterade i två observationer som rubricerades med kategori ”hög”. Båda avvikelserna har 

åtgärdats. De avsåg noteringar inom ”lån och finansiella arrangemang” och hänförde sig till 

skyldighet att informera finansiären av bussar om förestående ägarförändringar respektive 

att ett flertal leasingavtal för fordon innehåller en så kallad ”change of control – klausul” vilket 

ger leasegivaren rätt att säga upp avtalen vid förändring av ägarförhållande som enligt 

finansiären är av väsentlig betydelse för bolagets betalningsförpliktelser. Båda iakttagelserna 

med dess risker har eliminerats genom att inhämta finansiärens godkännande av 

företagsöverlåtelsen.  

MARKNADSTENDENSER 

Kollektivtrafik är samhällsservice med invånarnas transportbehov i fokus. Ett hållbart 

transportsystem som ska användas för att bidra till tillväxt genom att sätta kommunens 

invånare i centrum. Allt ifrån resor till och från arbetsplatser och skolor till att främja 

integration samt att vara tillgängligt för funktionshindrade. Kollektivtrafiken ska också 

tillgodose andra kommunala intressenters anspråk på resor, till exempel företagens 

möjligheter att erhålla rätt kompetens hos medarbetare såväl som sjukresor, transporter för 

fortbildning, fritid och andra behov. Kollektiva transporter måste erbjuda ett 

konkurrenskraftigt utbud samt möjliggöra för närliggande kommuner/geografiska områden att 

samspela med och förstärka varandra (läs mer: ”Gemensamma utgångspunkter för 

kollektivtrafikens utveckling” - Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken med flera 

publikationer).   
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Uddevalla Omnibus förvärv av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare 

tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer 

konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik på vår gemensamma kärnmarknad ”Bohuslän”.   

Allt fler ser kollektivtrafiken som en strategiskt viktig samhällsfunktion som ska ges möjlighet 

att planeras och utföras resurseffektivt. Uddevalla Omnibus får allt oftare förfrågningar från 

kommuner och konsulter om fördelar med att bedriva verksamheten som kommunalt 

kollektivtrafikföretag. Det tycks som om intresset hos kommuner att driva eget bussbolag 

tilltar med kunskapen om att så kallad tilldelad trafik. Med egen verksamhet ökar 

samhällsnyttan genom bland annat en självständig styrning av kollektivtrafiken, det vill säga 

uppnådda fördelar utifrån lämnad service i form av ändamålsenlig kollektivtrafik till 

kommuninnevånare och övriga intressenter i kommunen. Detaljkunskap om trafiken i 

närområdet ger också möjlighet till snabba, effektiva och funktionella omläggningar av 

trafiken vid såväl permanenta som tillfälliga förändringar.       

Som exempel på ovanstående kan nämnas att ansvariga för kollektivtrafiken i Örebro 

(tidigare med upphandlad trafik) har etablerat samarbete med Västerås lokaltrafik (med 

tilldelad trafik) som via ett nybildat gemensamägt trafikbolag, Svealandstrafiken numera ger 

kommunernas invånare service genom ömsesidigt tilldelad kollektivtrafik. Ytterligare exempel 

är när trafikhuvudmannen Västtrafik förvärvar aktier i Göteborgs Spårvägar och, som vi 

uppfattar, tilldelar densamma spårbunden trafik under tidsbestämd period. Vidare finns 

exempel i närtid på kommuner som aktivt väljer att administrera skoltrafiken i egen regi. 

Uddevalla, 27 maj 2020 

Uddevalla Omnibus AB 

 

 

Richard Bergström       Alf Gillberg 

Styrelsens ordförande      Styrelsens vice ordförande 

 

 

Bilaga: Arbetsmodell – metodik 

 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 

 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 
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Bilaga 1: Arbetsmodell för effektivitet och effektivitetsbegrepp 

I arbetsprocessen för utvärdering av riskanalyser har vi använt en arbetsmetodik enligt 

redovisade figur nedan. 

Slutsatsen av arbetet är: Uddevalla Omnibus AB arbetar produktivt i momenten flödes- och 

resurseffektivitet. Omnibus lägger starkt fokus på de arbetsuppgifter som ska förädlas 

(”flödeseffektivitet”) samt använder effektivt de resurser som krävs för denna process, såväl 

att använda rätt resurser för att utföra arbetsuppgiften som att använda dessa resurser på 

bästa sätt i syfte att tillföra högsta nytta och största värde (resurseffektivitet). 

Uddevalla Omnibus måste stärka sina positioner inom området ”Affärseffektivitet”. Det är 

nödvändigt att Omnibus åstadkommer en starkare positionering inom området 

affärseffektivitet i syfte att eliminera risker, inte minst beroende på att Omnibus tre största 

trafikslag (bland annat stads- och skoltrafiken) är upphandlade och ryms inom ett enda 

trafikavtal, det så kallade kombinationsavtalet, samt för att uppnå ett ekonomiskt utbyte som 

är tillräckligt bra.   

En stabilare placering för affärens effektivitet kan uppnås genom organisk tillväxt, alternativt 

strukturella förändringar eller diversifiering.  

Arbetet med organisk tillväxt, eller tillväxt genom egen affärsutveckling, är en process som 

försiggår kontinuerligt hos Omnibus, såsom deltagande med anbud i trafikupphandlingar och 

analyser av möjligheter att utföra kommersiell trafik med bolagets fordon. Branschens 

struktur med trafikavtal via upphandlingar samt till exempel hinder att använda gemensamma 

och kundorienterade biljettsystem vid kommersiell trafik medför att tillväxt för att uppnå 

acceptabel lönsamhet genom organisk tillväxt går alltför långsamt.  

Ett mer skyndsamt sätt för Uddevalla Omnibus att eliminera risker och uppnå starkare 

konkurrensduglighet samt stärka den egna affärsutvecklingskraften och på så sätt snabbare 

nå fram till en tillfredsställande avkastning är genom så kallad strukturell förändring, det vill 

säga genom förvärv – konkret förvärv av Lysekils Busstrafik AB. En möjlig affär som 

nogsamt utvärderats i enlighet med vad som framkommer i dokumentet ovan. 

Diversifiering, det vill säga tillväxt genom verksamheter som inte har ett nära samband med 

vår basverksamhet är inget alternativ för Uddevalla Omnibus.     
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ARBETSMETODIK 

 

             

     

                                      

             

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Teknologiutveckling 

- Osv 

Möta kunders behov, 

- Värde 

- Upplevelse 

- Varumärke 

- Osv 

Vara konkurrenskraftig 

- Anpassningsbarhet 
- Pris/prestanda 

- Osv 

- Teknologiutveckling 

- Osv 

Möta kunders behov, 

- Värde 

- Upplevelse 

- Varumärke 

- Osv 

Vara konkurrenskraftig 

- Anpassningsbarhet 
- Pris/prestanda 

- Osv 

Affärs-

effektivitet 

Affärseffektivitet: 

Gör vi rätt saker 

• Omvärld 

• Möta kunders behov 

• Var konkurrenskraftig 

 

Flödeseffektivitet 

Flödeseffektivitet: 

Gör vi rätt saker rätt 

• Fokus på den enhet 

som ska förädlas 

 

Resurseffektivitet 

Resurseffektivitet: 

Ett system organiserat 

för att effektivt utnyttja 

resurser 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

  

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

  

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.     

 

Ärendet behandlas som ett extraärende på kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 

 

Jonas Sandwall (KD), Christer Hasslebäck (UP), Camilla Olsson (C), Elving Andersson 

(C), Anna-Lena Heydar (S), Ingemar Samuelsson (S), Roger Ekeroos (M), Monica 

Bang Lindberg (L), Rolf Jonsson (L), Jarmo Uusitalo (MP) och Karna Thomasdotter 

(MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Uddevalla Utvecklings protokoll, 2020-04-28 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22. 

Uddevalla Omnibus AB:s skrivelse gällande tillväxtstrategi 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck: Bifall till förslaget i handlingarna samt Uddevalla Utvecklings 

beslutssats att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till Christer Hasslebäcks (UP) yrkande. 

 

Jonas Sandwall (KD): I första hand återremiss till förvaltningen för fortsatt 

handläggning. I andra hand bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB.  

 

Strategin skall återrapporteras till Kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Rolf Jonsson (L), Roger Ekeroos (M) och Camilla Olsson (C): Bifall till Jonas 

Sandwalls (KD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 

därefter proposition på förslaget i handlingarna tillsammans med sitt eget 

tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla det. Ordförande ställer slutligen 

proposition på Jonas Sandwalls (KD) tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen avslå 

det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB samt 

 

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-04-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 144 
 
 

Deltar ej 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets ledamöter reserverar 

sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-04 av 

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-04 av 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-22 Dnr KS 2020/00287 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus 

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 

arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  

De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 

effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 

målet ”uthållig lönsamhet”. 

Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 

ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 

ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 

gemensamma kostnader. 

Expansion skapar även möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av resurser, 

exempelvis kan gemensamma kapaciteter som såväl personal som programvara inom 

trafikledning, trafikplanering och administration med mera bistå fler enheter och därtill 

även ge service till mer än en depå via gemensamma dataprogram och andra tillgångar.   

Vidare innebär fler trafikområden bättre riskspridning, eftersom så ger tillgång till trafik 

med flera upphandlade trafikavtal med olika löptider. 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB, organisationsnummer 556142-9217. 

Presentationen kompletterades med finansiell information med alternativ för möjlig 

tillväxt och expansion. Densamma kompletterades med tidsaxel som indikerade ett 

förvärv under första kvartalet 2020. Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen 

med ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan 

som presenterades.    

Uddevalla Omnibus styrelse beslutade den 8 april 2020 att förvärva Lysekils Busstrafik 

AB (protokollet är på grund av tidsskäl inte undertecknad vid dagens datum, 2020-04-

22)  

 

I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 

ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

Efter att affären är genomförd behöver kommunen upprätta ägardirektiv och revidera 

bolagsordning för det förvärvade bolaget.      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-22 Dnr KS 2020/00287 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22.  

OUAB_Utveckling2020.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Omnibus ABs förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Uddevalla Omnibus styrelse erhöll vid möte den 6 december 2019 information om 

möjligheten att förvärva Lysekils Busstrafik AB. Presentationen kompletterades med 

finansiell information med alternativ för möjlig tillväxt och expansion. Densamma 

kompletterades med tidsaxel som indikerade ett förvärv under första kvartalet 2020. 

Styrelsen beslutade enhälligt att fullfölja processen med ett förvärv av Lysekils 

Busstrafik AB i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som presenterades. 

Under hela processens gång har arbetet drivits i samarbete med professionella rådgivare, 

ekonomiskt och juridiskt sakkunniga samt tillsammans med auktoriteter inom 

företagsförvärv.  

Avsiktsförklaring avseende förvärv (”Letter of Intent”) har undertecknats av parterna.  

Omfattande så kallad Due Diligence har genomförts inom områden som exempelvis: 

bolagshandlingar, ägare och andra frågor om närstående, behandling av personuppgifter, 

anställda, lån och finansiella arrangemang, avtal och åtaganden, försäkringar, eventuella 

processer och tvister med mera. Samt, inte minst genomgång av detaljerad finansiell 

information inkluderande skatter och avgifter.   

Baserat på tillfredsställande utfall av den detaljerade genomgången av handlingar 

rörande Lysekils Busstrafik AB har aktieöverlåtelseavtal upprättats för underskrift av 

parterna. 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Uddevalla Omnibus AB 



Protokoll nr2l2O2O
Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Uddevalla Omnibus AB, 2020-04-08 klockan

10:00 - 12:00, Skolhuset Gustafsberg Uddevalla.

Närvarande:
Styrelseledamöter:

S 5 Mötets avslutande

vid

tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Karlin Richard Bergström
Ersättare:

Richard Bergström
Alf Gillberg
Sig Axelsson
Rickard Olsson
Thommy Karlin
Tommy Strand

Thomas Eriksson

Ordförande
Vice ordförande
(via teams)

{gm telefon)

Kommunal
Unionen

VD

n

Arbetstagarrepresentanter: Anette Brattberg
Mikael Karlsson

Tjänstemän

5r

52

53

Claes Burman Barkebo

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade möte och hälsade de närvarande välkomna.

Val av iusterare
Thommy Karlin utsågs att justera dagens protokoll.

Strategi- och expansionsplan
Presenterades överenskommelser med partners hos förvärvsobjekt med
flera för expansion i enlighet med projektet "Go West".

Ordförande redogjorde för finansiering av projektet genom Kommuninvest
och Swedbank för förvärv av bolaget respektive anskaffning bussar i

Småland.

Redovisades ekonomiska förutsättningar för respektive bolag och den nya
koncernen baserat på så kallad DuPont-modell. Simuleringar visar ett
positivt utfall, ockå inkluderande goodwill och avskrivning härpå.

Styrelsen godkände redovisad planering och beslutade enhälligl för att
fullfölja projektet.

övriga frågor
Genomgång av kompletterande frågor avseende projektet "Go West" från
Stig Axelsson och svar på dessa från ordföranden.

Beslutades att slutföra styrelsens strategiårende under hösten 2020.

Diarienr

lcs z"zaktT

UDDEVAI-LA KOMMUN
Komrnriristyrelsen

Kommunledrringskontoret

2020 -05.2 g

54



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

  

 

 

 

 
 

 

 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-06-15 

Elving Andersson (C), Christina Nilsson (KD), Niklas Moe (M) och Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-15 av 

Sebastian Johansson 
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