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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Jarmo Uusitalo (MP) den 2 juni i anslutning till sammanträdet. 

 

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

AB, svar på återremiss  
Dnr KS 2020/00287  

Ärendets handlingar 

kommer 

kompletteras inför 

sammanträdet 

 

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

 

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

hygienartiklar. 

 

 

Information för deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 

Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 

rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 

ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 

 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 

kommunledningskontoret. 

 



 

 

 

 
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 

till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad riskanalys. 

I andra hand att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en 

strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB som ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige senast i december 2020. 

 

Yrkandet biträds av övriga ledamöter från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, och 

Kristdemokraterna. 

 

Tommy Strand (S), Christer Hasslebäck (UP), Robert Wendel (S), Paula Berger (S), 

Karna Thomasdotter (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Pettersson (SD: Avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Monica Bang Lindbergs (L) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

11 ja-röster och 21 nej-röster avges vilket innebär att ärendet återremitteras eftersom 

återremissyrkande biträds av en tredjedel av de närvarande ledamöterna 

(minoritetsåterremiss). 

Ja-röster Nej-röster 

Fredrik Södersten (M) Anna-Lena Heydar (S) 

Mikael Staxäng (M) Veronica Vendel (S) 

Roger Ekeroos (M) Paula Berger (S) 

Niklas Moe (M) Maria Nilsson (S) 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 125 
 

 

Forts. Ja-röster Forts. Nej-röster 

Camilla Josefsson (M) Annelie Högberg (S) 

Torsten Torstensson (C) Louise Åsenfors (S) 

Monica Bang Lindberg (L) Tommy Strand (S) 

Roger Johansson (L) Robert Wendel (S) 

Christina Nilsson (KD) David Höglund Velasquez (V) 

David Sahlsten (KD) Jaana Järvitalo (V) 

Elving Andersson (C) Jarmo Uusitalo (MP) 

 Karna Thomasdotter (MP) 

 Martin Pettersson (SD) 

 Mattias Forseng (SD) 

 Rose-Marie Antonsson (SD) 

 Stefan Eliasson (SD) 

 Krzysztof Swiniarski (SD) 

 Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 Christer Hasslebäck (UP) 

 Merja Henning (UP) 

 Kent Andreasson (UP) 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att återremittera ärendet till Uddevalla Omnibus AB för att ta fram en fördjupad 

riskanalys. 

   

Reservation 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Uddevallapartiets och Sverigedemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-18 av 

Elving Andersson (C), Anna-Lena Heydar (S) och Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-18 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-05-19 till 

Uddevalla Omnibus AB  

 



 

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 

Styrelsen och vd 
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Protokoll
Uddevollo Utvecklings AB

2020-04-28

Uddevalla Utvecklings AB

Stadshuset, sammanträdesrum Varvet, kl. 1 6.00-1 6. 5 0

Christer Hasslebäck (UP), ordförande
Roger Ekeroos (M)
Jarmo Uusitalo (Mp)
Ingemar Samuelsson (S), vice ordfürande
Louise Åsenfors (S)

Olle Jonäng (C) och Monica Bang-Lindberg (L) , med via Teams

Peter Larsson, VD, Uddevalla Utvecklings AB
Jenny Börjesson, ekonom, kommunledningskontoret
Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret

Robert Wendel (S)

Paragraf ç 22-26

Sida
| (2)

Sommonlröde

Plots och lid

Ledomöler

Tjö nstgöro nde erscittore
ErsöÌtore

övrigo

trônvorqnde

Utses qll justero
Justeringens plots och tid

U nderskriff sekrelerore

U nderskriff ordföronde

Underskrifl jusleronde

J

Justerandes signatur

Jarmo Uusitalo



{ffi:
Prolokoll
Uddevollo Utvecklings AB

2020-04-28

Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos, Jarmo Uusitalo, Ingemar
Samuelsson och Louise .Å.senfors
Olle Jonäng och Monica Bang-Lindberg (Monica deltar via
Teams)
Peter Larsson, Jenny Börjesson och Elisabeth Johansson

Sida
2 (2)

$ 22 Upprop

Närvarande ledamöter

Närvarande ersättare

Övriga

$ 23 Val av justeringsperson
Jarmo Uusitalo utses till justeringsperson.

$ 24 Tillväxtstrategi Uddevalla Omnibus AB
Uddevalla Omnibus AB informerade om eventuellt förvärv av Lysekils Buss på sammanträ det2019-
12-13. Ytterligare information lämnas på dagen sammanträde avordföranden och VD.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiva till uddevalla omnibus AB ftirvärv av Lysekils Buss,

att beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige, samt

att betalning utgår efter att kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft

$ 25 Nästa möte
Nästa sammanträde är 2020-05-29

$ 26 Mötet fürklaras avslutat.

S signatur Utdragsbestyrkande
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