
 

 

 
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG 

 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  
april 2020 

Budget tom  
April 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget  
Prognos  
helåret 

Uddevalla Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 10,8 11,4 -0,6 45,1 
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 1,4 0,6 0,8 2,6 
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 
Uddevalla (koncernen) 

1,7 0,5 1,2 2,1 

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

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

 
Resultaten är efter finansiella poster 
 
UDDEVALLA VATTEN AB 
Uddevalla vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 
5,2 mkr (budget 2,8 mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att 
användas till Kapacitetsökningar vattennätet.  
 
Årets överuttag beräknas uppgå till 9,5 mkr (budget 8,5 
mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till Kapa-
citetsökningar vattennätet.  
 
Avvikelsen beror på lägre avskrivnings- och räntekostnader 
samt att Ljungskile reningsverk och bergsskrotning på 
Skansverket är framflyttade. I prognosen tillkommer dock 
kostnad för skyltning av vattenskyddsområden och en högre 
kostnad för akuta lagningar på ledningsnätet. 
 
Uddevalla Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet 
samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter. 
 
Bolaget äger samtliga VA-anläggningar i Uddevalla kom-
mun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om 
utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. Uddevalla Vatten 
AB har inga anställda utan den dagliga driften sköts av det 
gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften 
av VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommun. 
 
VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 
vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst 
skall finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansi-
erade verksamheten får inte gå med vinst. Eventuella överut-
tag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 
skuld/fordran till VA-kollektivet. 
 
Den kommunala vattenförsörjningsplanen som nyligen pre-
senterats visar på framtida vattenbrist. En utredning påbör-
jades omgående och den lösning som utifrån värderingar av 
kostnad, kvalitet och säkerhet, visade sig vara aktuell var ett 
samarbete med Trollhättan Energi om att bygga en gemen-
sam Vänernledning. 

Under februari har det vid flera tillfällen varit extremt höga 
havsvattennivåer. Detta har gett inläckage i våra spillvatten-
ledningar och medfört att Skansverket renat havsvatten.  
460 meter ledningar på Bastiongatan fram till Skansverket är 
inspekterade och renspolade. De är därmed förberedda för 
en eventuell relining. 
Etapp 1 av betongrenovering i Skansverket bergrum är be-
siktigat med godkänt resultat. Etapp 2 som innebär målning 
av ytor i bergrummet påbörjas nu. 
Uddevalla vatten har ett stort antal pumpar och som slits fort 
då det är med sand, grus, trasor och annat som inte borde 
spolas ner i toaletten. Det följer med avloppsvatten och 
orsakat ett större renoveringsbehov. 
Läcksökningar sker kontinuerligt i Uddevalla kommun och 
läckor och avloppsstopp lagas allt eftersom. 
Skatteverkets beslut om anläggningsbolagens inkomstdekla-
rationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat och ligger hos 
Förvaltningsrätten för beslut. Skatteverket anser att bolagen 
skall betala skatt på räntan för de kommunala lånen. 
 
Investeringar har skett med 22,2 mkr (budget 51,1 mkr) och 
erlagda anläggningsavgifter uppgick till 7,1 mkr (budget 
17,9 mkr).  
Årets investeringar beräknas uppgå till 126,2 mkr (budget 
153,3 mkr) och erlagda anläggningsavgifter beräknas uppgå 
till 35,6 mkr (budget 53,3 mkr).  
Avvikelserna beror framförallt på senareläggning av Häss-
leröds överföringsledning och något framflyttad plan för 
Fräknestranden. 
 
VÄSTVATTEN AB 
Västvatten redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr och 
en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 31,1 mkr 
(budget 32,0 mkr) med en årsprognos på 93,7 mkr (budget 
96,1 mkr). Periodens utfall mot budget ger en positiv avvi-
kelse på 0,8 mkr. Avvikelsen beror bland annat på föräldra-
ledigheter och sjukskrivningar. 
Prognostiserat resultat för helåret mot budget ger en positiv 
avvikelse på 1,5 mkr. Avvikelsen beror på tjänster som 
påbörjas senare än beräknat, föräldraledigheter och sjuk-
skrivningar. I väntan på en gemensam taxekonstruktion 
avvaktas den tänkta sammanslagningen av databaserna i 
kundfaktureringssystemet. 



 

 

 
Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, So-
tenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  Västvatten 
AB fakturerar alla intäkter och kostnader till sina ägarbolag 
och redovisar varje månad och i årsbokslutet ett resultat på 0 
tkr. 
 
Coronaviruset har varit på allas läppar, så även på Västvat-
tens. Nya arbetssätt har införts för att minska risken för 
spridning. De som har möjligheten får arbeta hemifrån och 
vid minsta sjukdomstecken stannar man hemma. 
 
En Västvattenbroschyr har tryckts. Denna ska användas för 
att presentera vår verksamhet samt att visa vad vatten och 
avlopp innebär. Broschyren ska skickas som välkomstbrev 
till nya kunder. 
 
Söktrycket har varit stort för de personalannonser som Väst-
vatten AB har haft ute vilket har resulterat i många intres-
santa och kvalificerade sökande. 
 
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var i 
Uddevalla på besök och passade på att besöka Skansverket 
och få information om VA-branschens utmaningar.  
 
Västvatten AB har varit med i tidningen och medier vid ett 
flertal tillfällen under året gällande bland annat Vänernled-
ningen, besök av energiministern och personalens rådiga 
ingripande vid stöld på Skansverket. 
 
Alla medarbetare har gått en första hjälpen kurs för att få 
lärdom kring bland annat hur en stroke känns igen och hur 
ett tryckförbands läggs. Detta är en fortsättning på ABC-
kursen som genomfördes föregående år. Dessutom har che-
fer och arbetsledare med personalansvar gått arbetsrättslig 
grundkurs som Sobona höll i.  
 
Skatteverkets beslut av anläggningsbolagens inkomstdekla-
rationer 2016, 2017 och 2018 är överklagat och ligger hos 
Förvaltningsrätten. Beslut kommer under året. Skatteverket 
anser att bolagen ska betala skatt på räntan för de kommu-
nala lånen.  
 
BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM 
Resultatet för perioden är -0,6 mkr sämre än budgeterat. Det 
beror bla. på stora försäkringsärenden (vattenskador i lägen-
heter) samt att den förhandlad hyreshöjningen blev lägre än 
budgeterad. Samtidigt har vi lägre räntekostnad och tack 
vare den milda vintern ligger förbrukningen av fjärrvärme 
lägre än budgeterat. Uddevallahem har inga vakanser vad 
gäller bostäder.  
Totalt gör stiftelsen ett resultat för perioden på 10,8 mkr 
jämfört med budget 11,4 mkr.  
 
Uddevallahem prognostiserar med ett helårsresultat på 45,1 
mkr vilket är 2,1 mkr bättre än budgeterat. På grund av rå-
dande 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 samt göra 
vissa underhållsarbeten i egen regi vilket förbättrar resulta-
tet.  
 

Vi planerar för att påbörja upphandling samt projektering av 
nyproduktion av fastigheten Bastionen under fjärde kvarta-
let. 
 
I början av året slutfördes fasad, fönsterbytet på trygghets-
boendet på Sunnanvinden 10 samt ROT-renoveringen på 
fastigheten Gullholmen. Pågående ROT-renoveringar under 
året är på fastigheten Flatö och på Lärkträdet.  
 
Uddevallahem har investerat 26,1 mkr tom 2020-04-30 mot 
en helårsprognos på 85 mkr.  
 
Stiftelsen fortsätter med att genomföra energisparande åt-
gärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten 
och värme. 
Under 2019 gick Uddevallahem med i Allmännyttans klima-
tinitiativ vilket innebär att vi skall varar fossilfria senast år 
2030 och att energianvändningen ska minska med 30%. 
 
BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM 
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat och det beror 
bl.a. på att det planerade underhållet kommit igång senare än 
planerat. Vi har fått försäkringsersättning för brandskadan 
på garaget på Parkvägen vilket blev högre än budgeterat. 
Bostadsstiftelsen har fortfarande en hög efterfrågan på bo-
städer och därför låga vakanskostnader. Hyreshöjningen för 
året blev 1,8 % från 1 april 2020.  
 
Totalt gör stiftelsen ett resultat för perioden på 1,4 mkr jäm-
fört med budget 0,6 mkr.  
 
Ljungskilehem prognostiserar med ett förbättrat helårsresul-
tat på 0,5 mkr. Det beror bla. på försäkringsersättningen som 
blev högre än planerat samt att Ljungskilehem pga pande-
min inte kommer att säsongsanställa en miljövärd som pla-
nerat.  
 
Underhållsarbete pågår på Parkvägen där vitrapphus målas 
om och arbetet med den yttre miljön fortsätter.   
 
Ljungskilehem 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 stiftelsen skall vara fossilfria senast år 
2030 och att energianvändningen ska minska med 30%. 
 
HSB STIFTELSE JAKOBSBERG 
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kommun. 
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till 
ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga och förvalta 
fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.  
 
Under årets fyra första månader har samtliga lägenheter och 
större lokaler varit uthyrda. Verksamheten har till största 
delen bestått av att förvalta befintligt bestånd samt att förbe-
reda stambyte i 114 st. lägenheter i det äldre beståndet på 
Walkeskroken. Stambytet beräknas ske i tre etapper där 
första etappen är ombyggnation av husens ventilationssy-
stem. 
 
Koncernens resultat för de fyra första månaderna är 1,7 mkr 
vilket är 1,3 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 



 

 

främst på lägre räntekostnader samt lägre kostnader för 
planerat underhåll. 
 
Hyrorna i stiftelsens fastigheter höjdes 2020-04-01 med 
mellan 0,0% och 2,0%. De större hyreshöjningarna har skett 
i attraktiva centrala fastigheter med relativt låga hyror.  
 
Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra Bohuslän, 
att utveckla nya bostäder med hyresrätt i Herrestad. Detalj-
planearbetet inväntar nu besked om att Uddevalla Kommun 
och Länsstyrelsen kommer fram till en lösning av trafiksitu-
ationen på Riksväg 44 genom Uddevalla, som kan godkän-
nas av Trafikverket. Målsättningen är att skapa mindre och 
yteffektiva lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till 
de som söker sin första bostad eller till äldre som söker ett 
mindre och bekvämare boende.  
 
Stiftelsen undersöker också möjligheten att på Strömstads-
vägen delta i exploatering av Stadskärnan 1:31 och där 
bygga ca. 30-40 st. hyresrätter.  
 
GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
Under årets första månader har en trerumslägenhet i Grind-
stugan renoverats. Bl a har ett nytt kök installerats. Ny hy-
resgäst flyttade in 2020-04-01. 
Frysrummet i badrestaurangen, som länge har krånglat, har 
renoverats så att det nu är som nytt. 
 
Varmbadhusets bastu och omklädningsrum har sedan febru-
ari hyrts ut till föreningen Uddevalla Kallbadare. 
 
Parkbidraget på 125 000 kr som stiftelsen erhållit från 
kommunens Gatu- och parkenhet drogs plötsligt ner till 
45 000 kr. Efter att hemställan gjorts till Samhällsbyggnads-
nämnden har bidraget nu återställts till det ursprungliga 
beloppet. Diskussioner om att formalisera en del muntliga 
överenskommelser med Uddevalla kommun har påbörjats. 
 
Coronapandemin som drabbade hela världen från mitten av 
mars har inneburit att flera bröllopsbokningar i Societetshu-
set och rum på hotell och vandrarhem snabbt har avbokats. I 
en del fall med återbetalning av hyreskostnaden. 
 
Leaderprojektet ”Gustafsberg – platsens berättelser” i Desti-
nation Uddevallas regi har nu slutförts och ett drygt 20-tal 
nya informationsskyltar har kommit på plats runt om i par-
ken och på andra platser. 
 
Leader har beviljat ytterligare medel till ett uppföljningspro-
jekt med namnet ”Doktor Marins ordination” (doktor Marin 
var den förste kurortsläkaren på Gustafsberg). Projektet som 
påbörjats skall iordningsställa stigar och vandringsleder 
inom Gustafsbergsområdet till allmänhetens fromma 
 
Under året kommer Bikupan att målas om utvändigt. Bidrag 
till detta har erhållits av Thordénstiftelsen och Länsstyrel-
sens kulturmiljöenhet. 
 
Coronapandemin kommer att påverka intäkter från somma-
rens uthyrningar av hotell och vandrarhem. Fortfarande 
oklart med hur mycket. 
 

Därtill kommer att några av hyresgästerna (badrestaurangen 
och Upplevelsebolaget) har begärt reducering av hyran med 
hänsyn till regeringens beslut om stöd till vissa branscher. 
 
En medarbetare går i pension under våren. P g a det ekono-
miska läget kommer någon ersättare för denne tills vidare 
inte att anställas. 
 
Sedan 2019-12-13 värms fem av stiftelsens upp med den 
nya bergvärmeanläggningen. Det innebär en kraftig minsk-
ning av utsläpp från värmeanläggningen som tidigare be-
hövts eldas med eldningsolja. 
 
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 tog fr o m 2019-01-01 över de prov-
tagningar, fyra ggr/år, av dricksvattnet som stiftelsen tidi-
gare utfört. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET  
MITT BOHUSLÄN 
Resultat för perioden uppgår till -0,3 mkr vilket är 0,9 mkr i 
bättre resultat än beräknat för perioden. Budgetavvikelsen 
för perioden beror främst på lägre lönekostnader med anled-
ning av långtidssjukskrivningar och föräldraledighet.  Pro-
gnosen för året visar på ett negativt resultat, -2 mkr. Det vi 
kan se i prognosen är att förbundet kommer att ha lägre 
intäkter för året till följd av Covid-19 samt ökade personal-
kostnader för vakanshållning. 
 
Perioden har verksamhetsmässigt varit intensiv med anled-
ning av Coronapandemin/Covid-19. Ett omfattande omställ-
ningsarbete och planering för att säkerställa verksamhetens 
funktionalitet har bedrivits. Den Planeringsstab som etable-
rades tidigt har haft ett omfattande och grannlaga arbete för 
framtagande av omfallsplaner. Arbetet bedrivet enligt plane-
ringsförutsättningar från MSB med framförallt aktiverings-
lösningar för 20 respektive 40% personalfrånvaro. 
Prioriterat under perioden har dessutom varit arbetet med 
implementering av nytt Handlingsprogram enligt LSO, för-
studie för utökat samarbete mellan RMB och NÄRF, arbete 
med ny säkerhetsskyddslag, civilt försvar samt förberedelser 
för skogsbrandsäsongen. 
 


