
 

 

 
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG 

 

 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  

april 2021 

Budget tom  

april 2021 

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) 17,4 10,5 6,9 41,0 

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 1,4 0,7 0,7 2,5 

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla (koncernen) 

0,7 0,7 0,0 -1,4 

 Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,5 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

(64,15%) 
-0,5 -1,1 0,6 0,0 

 

Resultaten är efter finansiella poster 

 

UDDEVALLA VATTEN AB 
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 

8,1 mkr (budget 3,5 mkr). 

 

Årets överuttag beräknas uppgå till 10,8 mkr (budget 10,6 

mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till Kapa-

citetsökningar vattennätet. Avvikelsen beror på högre bruk-

ningsintäkter och lägre räntekostnader än budgeterat. 

 

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 målen och verksamhetsmålen, ännu 

inte fastställda av Uddevalla kommun, visar god måluppfyl-

lelse. Varje enskilt år ska kostnaderna täckas av intäkterna, 

vi ska ha en hög kassalikviditet och vi ska upprätta en lång-

siktig investeringsplan. 

 

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, servi-

sanslutningar har byggts och utryckningar har skett till pri-

vatpersoner med fruset vatten. 

 

Miljörapporterna för 2020 är klara och inskickade till till-

synsmyndigheten. 

 

Byte av uttjänta pumpar från Mariebergs vattenverk samt 

renovering av tillhörande rörgalleri pågår. I samband med 

bytet bygger vi om så det går att tryckhöja ytterligare, för att 

kunna pumpa ut mer vatten i den mindre utgående ledningen 

vid ev. läcka. Vi tar även höjd för närtida kapacitetsök-

ningsbehov. 

 

P4 Väst var på besök på Skansverket 27 januari och rappor-

terade bland annat om vad man får och inte får spola ner i 

toan. 

 

Dialog med Trafikverket har inletts, gällande ytor som vi 

anser dem vara avgiftsskyldiga för. Ärendet sträcker sig 

flera år tillbaka. I Färgelanda hade vi samma diskussion och 

ärendet fick slutligen en lösning i december. 

 

Samordning med Trollhättan Energi om den gemensamma 

ledningen från Vänern är i full gång. 

 

Investeringar har skett med 56,7 mkr (budget 51,8 mkr) och 

erlagda anläggningsavgifter uppgick till 15,8 mkr (budget 

15,3 mkr).  

 

Årets investeringar beräknas uppgå till 171,5 mkr (budget 

155,5 mkr) och erlagda anläggningsavgifter beräknas uppgå 

till 46,5 mkr (budget 46,0 mkr). Tjänsteskrivelse om utökad 

ram är skickad till KF för beslut i juni. 

 

VÄSTVATTEN AB 
Västvatten AB redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr 

och en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 32,3 

mkr (budget 33,6 mkr) med en årsprognos på 100,1 mkr 

(budget 100,9 mkr). Periodens utfall ger en positiv avvikelse 

(kostnader + övriga intäkter) på 1,2 mkr och prognostiserat 

resultat för helåret mot budget ger en positiv avvikelse på 

0,8 mkr. Avvikelsen beror på lägre leasingkostnader då 

filmbussen inte är på plats ännu och lägre lokal- och rese-

kostnader då bland annat styrelsemöte och kurser är digitala 

istället för fysiska. 

 



 

 

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. 

 

Glädjande så har sjukfrånvaron varit låg trots den pågående 

pandemin, vilket har gjort att verksamheten har kunnat utfö-

ras som tänkt. De medarbetare som kan arbetar hemifrån och 

vi följer nogsamt utvecklingen. 

 

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 ökad reinveste-

ringstakt i Uddevalla Vatten AB. 

 

Söktrycket har varit stort för de personalannonser som Väst-

vatten AB har haft ute vilket har resulterat i många intres-

santa och kvalificerade sökande. 

 

En kommunikationsplan är framtagen gällande taxehöjning-

ar, med målet att skapa förståelse och acceptans för varför 

taxorna höjs och hur de förändras. 

 

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM 
Resultatet för perioden är 6,9 mkr bättre än budgeterat. Det 

beror bland annat på lägre räntekostnader än budgeterat och 

det planerade underhållet har kommit igång senare än be-

räknat. Stiftelsen har fortfarande en hög efterfrågan på bo-

städer och därför låga vakanskostnader. Hyreshöjningen för 

året blev 1,05% från 1 april 2021 med en differentierad 

höjning mellan 0,40%-1,40% och 10 kr för p-platser och 

garage. Totalt gör vi ett resultat för perioden på 17,4 mkr 

jämfört med budget 10,5 mkr.  

 

Uddevallahem prognostiserar med ett helårsresultat på 41 

mkr vilket är samma som ursprunglig budget. På grund av 

rådande pandemi har Uddevallahem omprioriterat verksam-

heten så att vi endast åtgärdar akuta fel vilket gör att vi fri-

gör tid för utemiljöarbete m.m. Med anledning av detta 

kommer vi inte att säsongsanställa miljövärdar, men plane-

rar för att anställa 20 sommarjobbande ungdomar. 

 

Under maj månad påbörjas byggnationen 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 90 mkr. 

Här kommer stiftelsen att satsa på solceller på taket. Det 

innebär att vi kommer att ansöka om så kallat Grönt lån för 

detta projekt.  

 

Nu har vi påbörjat renoveringen av fastigheterna på Sälg-

hugget som vi gör i samarbete med Brixly. Totalt kommer vi 

att renovera 328 lägenheter under två års tid. Fasader, föns-

ter, ventilation och badrum kommer att bytas och trapphus 

kommer att målas m.m. 

Uddevallahem har investerat 6,5 mkr tom 2021-04-30 mot 

en helårsprognos på 126 mkr.  

 

Vi fortsätter med att genomföra energisparande åtgärder 

som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten och 

värme. Under 2019 gick Uddevallahem med i Allmännyt-

tans klimatinitiativ vilket innebär att vi skall varar fossilfria 

senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 

30%. Under året har vi investerat i 8 stycken elcyklar varav 

4 har packlådor som våra bovärdar och miljövärdar kan 

använda i sitt dagliga arbete och som kommer ersätta ett 

antal fordon.  

Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2021:  

Verksamhetsmål 

2021 

Prognos Mål Utfall 

2020 

Soliditet 22 % 25% (+-2%) * 21,5% 

NMI 4 % 4% 4,1% 

NKI 45 % 45% 41,0% 

Energianvändning -2 % -2% ** -1,1% 

*Soliditetsmålet är ett mål till 2024. 

**Uddevallahem deltar i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” 

som sträcker sig fram till 2030. Målet innebär en 30 % 

minskning till år 2030, med år 2007 som basår. För att nå 

detta är målsättning att minska energianvändningen med 2% 

per år.  

 

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat och det beror 

bland annat på att det planerade underhållet kommit igång 

senare än planerat. Stiftelsen har fortfarande en hög efterfrå-

gan på bostäder och därför låga vakanskostnader. Hyreshöj-

ningen för året blev 1,05 % från 1 april 2021.  

 

Ljungskilehem redovisar ett resultat för perioden på 1,4 mkr 

jämfört med budget 0,7 mkr. Stiftelsen bibehåller budgeterat 

resultat som prognos för helåret 2021. Totalt prognostiserat 

resultat för året är 2,5 mkr. 

 

Stiftelsen har investerat i en robotgräsklippare för 60 tkr. 

 

Vi fortsätter med att genomföra energisparande åtgärder 

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 vi skall varar fossilfria senast år 2030 och att 

energianvändningen ska minska med 30%. 

 

Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2021 

 

Verksamhetsmål 

2021 

Prognos Mål Utfall 

2020 

Soliditet 29 % 25% (+-2%) 27 % 

Avkastning totalt 

kapital 

 

4,4% 

 

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

 

3 % 

 
 
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 fyra 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 0,7 mkr vilket i stort sett följer budget. På 

helåret prognostiserar stiftelsen en förlust på -1,4 mkr pga. 

avskrivning av hyresfordran samt försäljning av Bokenäs till 

ett lägre pris än bokfört värde. Detta resulterar i en avvikelse 

jmf med budget på -3,6 mkr. 

 

Hyrorna i stiftelsens fastigheter höjdes 2021-04-01 med 

1,0%. Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra Bo-

huslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i Herrestad. 

Detaljplanearbetet inväntar besked om att Uddevalla Kom-

mun och Länsstyrelsen kommer fram till en lösning av tra-

fiksituationen 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 

undersöker också möjligheten att på Strömstadsvägen delta i 

exploatering av Stadskärnan 1:31. 

 

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.  

 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 

I januari byggdes en ny frysanläggning för ca 0,1 mkr i 

Snäckan då den gamla tjänat ut. 

 

Vintermånaderna har präglats av mycket inomhusarbeten för 

den egna personalen. Målning av golv och lister i Snäckan, 

medan verksamheten var stängd. Snäckans alla utemöbler 

har tvättats och vid behov lagats och målats. Målning av 

fönster i Gula huset – vandrarhemsköket. Våningssängarna i 

Sjöstugan har målats vita. Stolar och bord i Societetshuset 

har målats om. Samtliga toaletter i Varmbadhuset har frä-

schats upp med färg. 

 

Den stränga vintern gick hårt åt bryggor på Gustafsberg. 

Ångbåtsbryggan, som är stiftelsens egen, knäcktes mer eller 

mindre. Reparation är beställd. 

 

I likhet med föregående år har bastun i varmbadhuset varit 

uthyrd till Uddevalla Kallbadare. Det har varit ett mycket 

stort intresse för att bada i den upphuggna vaken vid pon-

tonbryggan. 

 

En vattenläcka i varmvattenberedaren i Herrgården gjorde 

att den fick bytas ut mot en ny. 

 

Diverse dräneringsarbeten i badortsparken har genomförts 

under senvåren. 

 

Den sedan 2020 öppnade vandringsleden ”Jorden runt” har 

lockat väldigt många Uddevallabor och andra ut i naturen. 

Leden har varit livligt frekventerad vardag som helgdag. 

I samarbete med Destination Uddevalla och Uddevalla 

Energi har tre besöksräknare satts upp vid ”Jorden runt”, 

Strandpromenaden samt bilvägen ner mot vattnet. 

Inget större renoveringsprojekt är inplanerat under 2021. 

Normalt underhållsarbete på byggnader och park genomförs 

av egen personal. 

 

Skräddarbostaden och Grindstugan kommer under året att 

anslutas till den nya VA-ledningen mot Hässleröd. 

 

Länsstyrelsen har givit stiftelsen tillstånd att anlägga solcell-

ler på ladugårdens tak. Förberedelser för detta har pågått 

under våren och genomförs med början i augusti. 

 

Sedan 2019-12-13 värms fem av stiftelsens byggnader runt 

Skolgården upp med den nya bergvärmeanläggningen. Un-

der några dagar då kölden var som starkast fick bergvärmen 

stöttas upp med en dryg kubikmeter olja i värmepannan. 

 

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. 

 

Mariebergs vattenverk tar fr o m 2019-01-01 över de prov-

tagningar, fyra ggr/år, av dricksvattnet som stiftelsen själv 

utfört. 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET  
MITT BOHUSLÄN 
Resultat för perioden uppgår till -0,5 mkr vilket är 0,6 mkr 

bättre resultat än budgeterat resultat för perioden. Budgetav-

vikelsen för perioden beror främst på lägre lönekostnader till 

följd av en vakanshållen heltidstjänst. Prognosen för året 

visar på ett svagt underskott om -0,04 mkr. Det vi kan se i 

prognosen är att förbundet kommer att ha lägre intäkter för 

året till följd av Covid-19 och något lägre personalkostnader 

på helåret. 

 


