
 

 

 
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG 

 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  
april 2022 

Budget tom  
april 2022 

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) 15,3 9,9 5,4 40,0 
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 1,2 0,6 0,6 1,3 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 

0,8 0,6 0,2 0,6 

Gustafsbergsstiftelsen 0,4 0,0 0,4 0,5 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(64,15%) 

0,0 -0,3 0,3 -0,1 

 
Resultaten är efter finansiella poster 
 
UDDEVALLA VATTEN AB 
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 
4,7 mkr (budget 5,3 mkr). 
 
Årets överuttag beräknas uppgå till 11,2 mkr (budget 15,8 
mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till Kapa-
citetsökningar vattennätet.  
Avvikelsen beror framförallt på omvärldsfaktorer såsom 
högre energi- och kemikaliekostnader samt engångskostna-
der i form av skyltning vattenskyddsområden och rensning 
av Bäveån. 
 
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. 
  
Uddevalla Vatten AB bedöms ha god ekonomisk hushåll-
ning då de finansiella- samt övervägande del av verksam-
hetsmålen förväntas uppnås.  
 
Flera vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, självfalls-
serviser har besiktigats och ledningssträckor har underhålls-
spolats. 
 
Miljörapporterna för 2021 och inskickade till tillsynsmyn-
digheten. 
 

Flera leverantörer informerar om höjda priser på kemikalier, 
material, entreprenad och el. De höjda priserna beror på 
leveransförseningar och rådande omvärldsläge.  
 
Arbete pågår med tillståndsansökan för Skansverket. Svars-
tiden på samrådet är slut och sammanställning av inkomna 
yttranden har påbörjats.  
 
Sweco har anlitats för att hjälpa oss att ansöka om bidrag 
från Naturvårdsverket för att utreda läkemedelsreningstek-
niker, kostnader, mm för Skansverket. 
 
Möte har hållits med kommunens tillsynsmyndighet för 
miljöfarlig verksamhet där det diskuterades uppströmsarbete 
och oljeavskiljare. Idag sker inget systematiskt uppströms-
arbete utan enbart punktinsatser. 
 
Uddevalla kommuns Skyfallsprojekt har precis startat. 
Kommunen arbetar med inhyrd projektledare från Västvat-
ten och projektets huvudsyfte är att hantera skyfallsfrågor i 
Uddevalla och då främst frågor kopplade till Uddevalla 
centrum. 
 
Laddstolpar för elbil tillsammans med omläggning tak och 
installation av solceller på Mariebergs Vattenverk har star-
tat. 
 
Samordning med Trollhättan Energi om den gemensamma 
ledningen från Vänern pågår och stråkval mellan Vänern 
och Trollhättans vattenverk är klart. 
 
Dialog med Trafikverket pågår gällande brukningsavgifter. 
Ärendet sträcker sig flera år tillbaka. 
 
Skatteverket har beslutat att skatt ska erläggas på räntan för 
de kommunala lånen och därmed underkänt bolagets in-
komstdeklarationer för åren 2016, 2017 och 2018. Skatte-
verkets beslut är överklagat till Förvaltningsrätten. 
 
Investeringar har skett med 38,4 mkr (budget 65 8 mkr) och 
erlagda anläggningsavgifter uppgick till 0,052 mkr (budget 
15,1 mkr).  
 



 

 

Årets investeringar beräknas uppgå till 191,3 mkr (budget 
197,3 mkr) och erlagda anläggningsavgifter beräknas uppgå 
till 49,1 mkr (budget 45,4 mkr). 
 
VÄSTVATTEN AB 
Västvatten AB redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr 
och en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 35,0 
mkr (budget 35,6 mkr) med en årsprognos på 106,3 mkr 
(budget 106,9 mkr). Periodens utfall ger en positiv avvikelse 
(kostnader + övriga intäkter) på 1,1 mkr och prognostiserat 
resultat för helåret mot budget ger en positiv avvikelse på  
1,3 mkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader. 
 
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. 
 
Ett stort fokus under året är de pågående utredningarna och 
stora investeringarna som sker i alla ägarbolagen. Nämnas 
kan vattenförsörjning från bland annat Vänern och arbete 
med reservoarer samt asfalteringsplaner och den ökad rein-
vesteringstakt i Uddevalla Vatten AB. 
 
En film om vad Västvatten AB och dess anläggningsbolag 
arbetar med har producerats och visats på bland annat ägar-
kommunernas företags-/bolagsdag. 
 
BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM 
Resultatet för perioden är 5,4 mkr bättre än budgeterat. Det 
beror bland annat på att hyreshöjningen för året blev bättre 
än budgeterat 1% utfall 1,8% från 1 april 2022. Uthyrning 
av lokalen på Rydingsberg påverkar också hyresintäkterna 
rejält. Räntekostnader är budgeterat till 1,20% och just nu 
ligger räntenivån på 0,95% med en prognos från koncern-
banken på 1,25%. Vi har fortfarande en hög efterfrågan på 
bostäder och därför låga vakanskostnader. Totalt gör vi ett 
resultat för perioden på 15,3 mkr jämfört med budget 9,9 
mkr.  
 
Uddevallahem prognostiserar med ett helårsresultat på 40 
mkr vilket är 1 mkr bättre än budgeterat.  
 
Det är olika faktorer som påverkar resultatet bla. ökade 
hyresintäkter (hyreshöjning, uthyrning av lokal på Rydings-
berg) samt att stiftelsen erhållit ett energibidrag för Rot-
projektet på Sälghugget på 5,4 mkr. Totalt ökar vi omsätt-
ningen med 13,3 mkr.  
 
Driftskostnaden ökar med 4,4 mkr som beror på ökade kost-
nader för el, inhyrd drifttekniker/VVS, brand, värme- och 
ventilationskostnader.  
 
Underhållskostnaden ökar totalt med 7,8 mkr (målning, 
golv, vitvaror, kök). I och med erhållna bidrag har vi utökat 
underhållsåtgärder för året med fasadmålning, värme- och 
ventilationsarbete. 
 
Uddevallahem anställer 22 sommarjobbande ungdomar i 
egen regi under 4–6 veckor.  
 
Under 2021 påbörjades nybyggnationen av Bastionen på 
Strömstadsvägen i centrala Uddevalla. Upphandlad entre-

prenör är NCC och 59 lägenheter blir inflyttningsklara innan 
årsskiftet 2022. Total projektkostnad uppgår till ca 96 mkr. 
Här kommer vi att satsa på solceller på taket. Det innebär att 
vi kommer att ansöka om så kallat Grönt lån för detta pro-
jekt. Den 6 maj påbörjades uthyrningen av lägenheterna. 
Under 2021 påbörjades renoveringen av fastigheterna på 
Sälghugget som vi gör i samarbete med Brixly. Totalt kom-
mer stiftelsen att renovera 328 lägenheter under 2021–2022. 
Fasader, fönster, ventilation och badrum kommer att bytas 
och trapphus kommer att målas m.m. 
 
Uddevallahem har investerat 52,1 mkr (6,5 mkr) tom 2022-
04-30 mot en helårsprognos på 161,6 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 Allmän-
nyttans klimatinitiativ vilket innebär att stiftelsen skall vara 
fossilfri senast år 2030 och att energianvändningen ska 
minska med 30%. Under året har transportbilar, bilar och 
golfbilar avyttrats och ersatts av miljövänliga alternativ som 
exempelvis elcyklar. 

Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2022:  

Verksamhetsmål 
2022 

Prognos Mål Utfall 
2021 

Soliditet 21 % 23% (+-2%) * 22,2 %
Avkastning på totalt 
kapital

3 % 3,5% (+-0,5%) 3,1 % 

NMI (mäts på helår) - 3,9 3,9
NKI (mäts på helår)* - 36 % 36 %
Energianvändning -2 % -2% -2 %

* Vi byter mätprincip och får då två nya nyckeltal, produkt-
index och serviceindex, så en korrigering kommer att ske 
kommande delårsrapport i september. 

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat och det beror 
bl.a. på att det planerade underhållet kommit igång senare än 
planerat. Totalt gör stiftelsen ett resultat för perioden på 1,2 
mkr jämfört med budget 0,6 mkr.  
 
Ljungskilehem har fortfarande en hög efterfrågan på bostä-
der och därför låga vakanskostnader. Hyreshöjningen för 
året blev 1,08 % från 1 april 2022.  
 
Ljungskilehem ändrar helårsprognosen med 0,8 mkr på 
grund av tillkommande beslutade åtgärder såsom komplette-
rande lägenhetsritningar och styrutrustning för värme. Totalt 
prognostiserat resultat för året är 1,2mkr. 
 
Stiftelsen har investerat i hjullastare/redskap för ca 1 mkr. 
 
Stiftelsen fortsätter med att genomföra energisparande åt-
gärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten 
och värme. Under hösten ska solceller installeras på fastig-
heten på Korpemyrsvägen för ca 1,4 mkr.  
2019 gick Uddevallahem tillsammans med Ljungskilehem 
med i Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att stiftel-



 

 

sen skall varar fossilfria senast år 2030 och att energian-
vändningen ska minska med 30%. 
 
Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2022: 
 
Verksamhetsmål 
2022 

Prognos Mål Utfall 
2021 

Soliditet 30 % 23% (+-2%) 29 %
Avkastning totalt 
kapital 

 
3,7% 

 
3,5% (+-0,5%) 3,6 %

 
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 förbereda stambyte i 114 st. lä-
genheter i det äldre beståndet på Walkeskroken. Stambytet 
beräknas ske etappvis. Koncernens resultat för de fyra första 
månaderna är 0,8 mkr vilket avviker från budget med 0,2 
mkr. I huvudsak består differensen av minskade räntekost-
nader och en ökad nettoomsättning jmf med budget. Upp-
handlingen av den planerade ROT:en på Walkeskroken 
beräknas ske under hösten 2022. 
 
Hyrorna i stiftelsens fastigheter höjdes 2022-04-01 med 
mellan 0% och 2,3%. Stiftelsen planerar, i samarbete med 
HSB Norra Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyres-
rätt i Herrestad. Detaljplanearbetet inväntar besked om att 
Uddevalla Kommun och Länsstyrelsen kommer fram till en 
lösning av trafiksituationen på Riksväg 44 genom Uddevalla 
som kan godkännas 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 har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och 
därför låga vakanskostnader. 
 
En stabil efterfrågan på våra lägenheter och lokaler och en 
fortsatt bevakning och anpassning till mer energieffektiva 
åtgärder och lösningar i våra fastigheter talar för en fortsatt 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
 
HSB:s Stiftelsen Jakobsberg har som ekonomiska mål när 
det gäller GEH att soliditeten ska ligga på mellan 6-11% och 
räntabiliteten på totalt kapital motsvarande 2-5% Vår solidi-
tet ligger idag på 9,9% och räntabiliteten på totalt kapital på 
0,7%. Vi räknar tyvärr inte med att nå räntabilitetskravet på 
totalt kapital på årsbasis 2022. Beträffande verksamhetsplan 
Mått/Mål har vi ett kundmål, NKI =70%. Kommande NKI-
undersökning är planerad till hösten 2022. 
 
GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
För 250 år sedan, den 10 april 1772, undertecknade makarna 
Anders Knape Hansson och Torborg Catharina Hegardt det 
testamente som allt sedan dess är grunden för Gustafsbergs-
stiftelsens verksamhet. Minnet högtidlighölls genom en 
utställning i Societetshuset på Gustafsberg. 
 

Då liksom nu är det Gustafsbergsstiftelsens mest väsentliga 
uppgift att ”främja ungdomars utbildning och fostran”. Så 
sker numera i form av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar 
årligen ut 300 tkr till femton stipendiater. 
Vintermånaderna har mestadels kännetecknats av inomhus-
arbeten som utförts av egen personal. 
 
För byggnader Varmbadhuset och Sjöstugan, vilka används 
för vandrarhemsverksamheten, har bland annat målning av 
rum och dörrar genomförts. 
 
Vidare har invändiga målningsarbeten fullföljts på restau-
rang Snäckan där också utemöbler har lagats och målats, allt 
efter behov. Vidare har kakelugnar reparerats invändigt. 
Hos Grevegården har terrassens golvreglar och golv åter-
ställts. 
 
Verkstadsfastigheten fasad har lagats och målats. 
Samtliga fastigheters namnskyltar har reparerats och åter-
ställts. 
 
I likhet med föregående år har bastun i varmbadhuset varit 
uthyrd till Uddevalla Kallbadare. Det är ett stort och väx-
ande intresse för denna aktivitet. 
 
Efter 14 år som Gustafsbergsstiftelsens, i ordningsföljd 27:e, 
förvaltande direktör har Gunnar Klasson bestämt sig för 
pension. Gunnar Klasson efterträds av Claes Burman Bar-
kebo. Stiftelsens förste förvaltande direktör var Anders 
Knape Hansson. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET  
MITT BOHUSLÄN 
Resultat för perioden uppgår till 0,01 mkr  
vilket är 0,5 mkr bättre än beräknat resultat för perioden. 
Detta härleds till lägre kostnader för avskrivningar och per-
sonal. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om -
0,1 mkr, en följd av lägre intäkter i vår förebyggande verk-
samhet men även lägre kostnader för personal. 
 
Under aktuell period har förbundet inte genomfört några 
större investeringar och prognosen för året beräknas bli 
något lägre än budgeterat. Utfall för perioden 0,02 mkr mot 
årets budget 7,8 mkr. Prognosen för året är 6,5 mkr. 
 
Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 12 av de 18 
verksamhetsmålen och 2 av de 4 finansiella målen för 2022. 
 
Med grund i hur snabbt samhället återhämtade sig efter den 
(då) senaste virusvarianten Omikron följde förbundet rege-
ringens direktiv och fattade den 9 februari beslut om att 
samtliga restriktioner skulle avskaffas, först delvis, men fullt 
ut den 1 mars.  
Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina fattade 
förbundschefen den 7 mars ett inriktningsbeslut för att sä-
kerställa förbundets förmåga och ansvar avseende rädd-
ningstjänstuppdraget enligt lagen om skydd mot olyckor om 
regeringen tvingas fatta beslut om höjd beredskap.  
Beslutet initierar planering och åtgärder som omfattar frågor 
som rör förbundets organisation, uthållighet och funktion-
alitet, konkreta förberedelser i närtid respektive långsiktigt. 
Bemanning, ledningsrutiner och samverkan ingår också i 
planeringen.  


