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1. Bolagen som en del av den kommunala 

organisationen 
 

Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan 

benämnda ”Bolagen”) 

 

Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella 

Ägardirektivet”), som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda 

bolag, samt detta ägardirektiv.   

 

2. Föremålet för Bolagens verksamhet 
 

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen 

får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin 

verksamhet att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, bedriva 

skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad för koncernens och 

kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 
 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget har till föremål för 

sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla lokal och 

regional linjetrafik, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter, verkstad 

för koncernens och kommunens fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt 

vara förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala 

befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och 

lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och 

annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 
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5. Uppdraget 
 

Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik. Bolagen får 

även bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter för verksamheter, 

bedriva verkstad för koncernens och kommunens fordon samt bedriva andra 

anknytande verksamheter. Linjetrafiken och skolskjutstrafiken kan antingen 

bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget Buss i Väst AB. 

 

6. Ekonomiska mål 
 

Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling. Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 

en god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva 

verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så 

effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet över tid 

om 28 % (soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av 

obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till 

balansomslutningen). 

 

En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att 

uppnå det långsiktiga 

soliditetsmålet. 

 

Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i 

förhållande till Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat 

och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av 

bolagens hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen kan ha 

differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 

beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller 

enligt självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital i 

medel över en avtalsperiod ska uppgå till 3 %. 

 

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 

ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren 

kan uppfyllas. 

 

7. Implementering 
 

Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive 

Bolag. 
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