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5 Bolag 
Bolagen, res efter fin. 
poster mnkr. 

Budget 2020 Utfall ack 200831 Budget ack 200831 Prognos 2020 

Helägda bolag     

LEVA (koncernen 19,3 12,6 12,8 13,7 

Lysekilsbostäder AB 4,3 9,1 3,5 7,8 

Havets Hus AB 0,05 -0,3 3,4 -2,8 

Lysekils Hamn AB 0,2 0,5 0,1 0,5 

Delägda bolag     

Rambo AB (100%) 2,6 4,4 1,3 1,5 

varav Lysekils andel 25% 0,7 1,1 0,3 0,4 

Räddningstjänstförbundet 
MittBohuslän (100%) 

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

varav Lysekils andel 21,7% 0 0 0 -0,5 

     

5.1 LEVA 

5.1.1 Väsentliga händelser under perioden 

Leva - moderbolaget 

COVID-19 har inte påverkat LEVA nämnvärt. Personalen på LEVA jobbar efter de 
rekommendationer som FHM utlyser. 

1 januari gjordes inkråmsaffären mellan LEVA i Lysekil AB och dotterbolaget LEVA Vatten 
AB. Tillgångar och skulder flyttades ner till dotterbolaget. 

  

Lysekils Energi Vind AB 

1 juli driftsattes LEVAs nya solcells park, Stångenäs Solcellspark”. 

Extremt låga elpriser har påverkat omsättningen till vindkraftsproduktionen och 
omsättningen för elhandeln samt ett flertal längre underhållsstopp mellan juni och augusti. 

  

LEVA Vatten AB 

Fokus har legat på att säkra leverans av VA-tjänster som samhällsviktig verksamhet och ev 
hantera ett potentiellt utbrott av Covid-19 utan påverkan på uppdraget. 

Verksamheten har levererat som planerat, bla har Spjösvik-projektet kommit igång, sträcker 
sig över hela 2021. 

Utfallet följer totalt lagd budget men trenden är att många tvekar vad gäller nyanslutningar, 
vilket innebär ett lägre intäktsutfall än planerat för den posten. 

5.1.2 Ekonomisk analys 

Leva - moderbolaget 

  

Resultat för andra tertial efter finansnetto är 13,5 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än budget. 

LEVA har i stort inga avvikelser jämfört mot budget, mer än att en att vintern var varmare än 
vanligt, vilket påverkar Fjärrvärmeintäkterna negativt med 2,5mkr jämfört med budget. 

COVID-19 har på verkat personalkostnaderna positivt med drygt 600 kkr i form av minskade 
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arbetsgivaravgifter. 

Motsatt effekt på grund av COVID-19 är en minskad beläggningsgrad, då personal skall 
stanna hemma vid uppvisande av symptom. Detta påverkar framdriften i investerings- och 
underhållsprojekten. 

Prognostiserat resultat för 2020 uppgår till 16,3 mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre än budget, 
men 7,7 mkr högre än föregående år. 

Intäktsprognosen sänks med 1 mnkr jämfört med budget och då främst på grund av ett 
betydligt varmare första kvartal än fjolåret. Prognos för året visar att kostnaderna blir 2,9 
mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på minskade direkta kostnader för 
fjärrvärmeleveransen. 

Lysekils Energi Vind AB 

Resultat per den 31 augusti -1,97 mnkr, vilket är nästan 3,0 mnkr lägre än budget. 

Vind 

Intäkterna för vindkraften är 1,6 mnkr lägre än 2019 kopplat till lägre priser och minskad 
tillgänglighet i produktion. 

En engångskostnad om 250 kkr från moderbolaget belastar resultatet negativt under 
perioden, vilket justeras sista tertialet. 

Prognostiserat resultat för Vindbolaget 2020 landar på - 2,2 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre än 
budget. Prognostiserat resultat för elhandeln inkluderat solceller landar på 0,8 mkr vilket är 
0,7 mkr lägre än budgeterat. 

Elhandel 

Färre nya kunder och lägre elpris än budgeterat på elhandeln samt uppstartskostnader för 
solcellssatsningen tillsammans med en engångskostnad från moderbolaget, bidrar till 0,8 
mnkr lägre resultat än budget under perioden. 

LEVA Vatten AB 

Resultat per den 31 augusti 1,4 mnkr, vilket är nästan 0,3 mnkr högre än budget och 3,5 mkr 
bättre än föregående år. 

Prognostiserat resultat för LEVA Vatten AB beräknas landa på -1,0 mkr vilket är 0,1 mkr 
lägre än budgeterat. 

5.1.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Brodalen Bro Kyrka 0 1 225 1 225 

Mellberg Vrångebäck 2 852 2 862 3 203 

Övrigt Leva 11 081 5 969 10 795 

Spjösvik VA anläggning 22 000 1 533 6 900 

Gasanläggning Långevik 0 4 427 4 998 

Överföringsledning Brastad 0 2 556 2 706 

Ny filmbuss 0 2 815 2 800 

Bågvägen 5 000 4 368 4 300 

Sanering Ringvägen 4 000 1 293 5 000 

Övrigt Leva Vatten 15 200 967 18 274 

Summa 60 133 28 015 60 201 

Investeringar går enligt plan med viss förskjutning på grund av COVID-19. Investeringar 
fram till sista augusti 2020 är motsvarande 28 mkr, varav 10 mkr på LEVA i Lysekil AB och 
18 mkr på LEVA Vatten AB. Prognosen är som budgeten på 60 mkr för helåret, fördelat 
15 mkr på LEVA i Lysekil AB och 45 mkr på LEVA Vatten AB. 
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5.1.4 Måluppfyllelse 

Målsättningen är att LEVA-koncernen skall ha en avkastning på totalt kapital motsvarande 5 
procent, samt en soliditet på 25 procent soliditet. Per den sista augusti 2020 är soliditeten 
över 30% och avkastningen ca 5,7 %. 

5.2 Lysekilsbostäder 

5.2.1 Väsentliga händelser under perioden 

Nybyggnation 

Bolagets arbete med nybyggnation av lägenheter enligt kommunens vision om tillväxt 
fortlöper. 

 Lysekilshemmet, 65-70 lägenheter - entreprenör upphandlad. 
 Utsikten, del av Kronberget 1:82 (tomten framför Lysekilshemmet) ca 25 lägenheter -

 entreprenör upphandlad. 
 Revolvern - detaljplaneprocess  har påbörjats. 

Ombyggnation 

ROT-renovering av 34 lägenheter på Kungsgatan 59 har slutförts. Upphandling för nästa 
ROT-projekt , 37 lägenheter på Björkvägen 14-19, pågår. 

Försäljning fastigheter 

 En ägarlägenheter på Skolberget i Grundsund har sålts under perioden januari-
augusti. Ytterligare en lägenhet såldes under september månad. 

Hållbarhetsarbete 

I syfte att nå bolagets mål, - att vara helt fossilfria år 2030 samt att minska 
energiförbukningen med 30% har en solcellsanläggning på 170 kw monterats, fördelad på 
fyra tak på Badhusberget, ett samarbetsprojekt med LEVA. 

Integration, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder  

Under perioden har bolagets trygghetsarbete intensifierats med flertalet åtgärder såsom: 

 Delaktighet i kommunens förstärkta trygghetsarbete 
 Grannsamverkan 
 Utvecklingstjänster med ambition att anställa två trygghetsvärdar och två 

lokalvårdare 
 Ny tjänst, 25%, trygghet- och integrationssamordnare 

5.2.2 Ekonomisk analys 

Delårsresultat 

LysekilsBostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per 31 aug på 9,1 mnkr (9,0 
mnkr), vilket är 5,6 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror både på 
intäkter av engångskaraktär, 0,7 mnkr, och lägre kostnader, 4,9 mnkr. De största 
avvikelserna består av: 

1) Vinst vid avyttring i samband med försäljning av lägenhet på Skolberget, Grundsund. 

2) Lägre personalkostnader, bland annat på grund av sänkta sociala kostnader med 
anledning av Covid-19, omorganisering av sommarpersonal samt ersättning för 
sjuklönekostnader. 

3) Lägre taxekostnader. 

3) Tidsförskjutning av underhållsåtgärder. 
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Helårsprognos 

Prognostiserat resultat för 2020 är 6,5 mnkr (3,4 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än 
budgeterat. Avvikelserna beror främst på realisationsvinst vid avyttring av lägenheter samt 
lägre taxekostnader. 

5.2.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

ROT, Kungsgatan 59 19 500 18 624 19 200 

Tillvalsinvesteringar, Inglasade balkonger, std höjning kök 3 000 30 3 830 

Solceller, Badhusberget 2 800 36 2 150 

Garageportar, Badhusberget 2 000 0 2 000 

Låsbyte, Badhusberget 1 500 130 1 500 

Ventilation, Vadstensberget 1 500 9 1 500 

Nyproduktion 1 500 983 3 500 

Övrigt 1 200 1 063 1 791 

Summa 33 000 20 875 35 471 

I det stora hela följs budgeterade investeringar. De mindre avvikelser som finns härleds till 
förskjutningar mellan åren. 

5.2.4 Måluppfyllelse 

Ekonomiska mål 

Målsättningen enligt ägardirektiven är att bolaget ska generera en avkastning på totalt 
kapital motsvarande lägst 3 procent med en långsiktig soliditet på 15 procent, dock lägst 10 
procent. 

Prognosen för avkastning på totalt kapital är 3,2 procent för verksamhetsåret, vilket visar att 
bolaget lever upp till målet. 

LysekilsBostäder prognostiserar för verksamhetsåret en soliditet på 18,1 (17,4) procent, vilket 
visar att bolaget lever upp till målet om en långsiktig soliditet på 15 procent. 

5.3 Havets Hus AB 

5.3.1 Väsentliga händelser under perioden 

Innan Covid19 drabbade Sverige hade akvariet en positiv start på året, för att sedan för 
månaderna mars-aug  se en nedgång av besökare i samtliga månader, mars -50%, april – 
80%, maj – 50%, juni -20%, juli – 30% och augusti -50%. 

Totalt antal besök under perioden uppgick till 40 889 jämfört med 49 888 under 2019 (öppet 
juli och augusti) och 56 225 besök under 2018. 

Hajsläppet genererade som vanligt stort intresse, i år genomfördes det utan publik på kajen. I 
stället gick det att se hajsläppet i sociala kanaler. Pressen var på plats och totalt uppgick 
räckvidden till närmare 28 miljoner möjliga läsning/lyssningar/tittningar. Det är rekord och 
ett fantastiskt resultat. 

Ytterligare effekt av Covid19 var att akvarierna i Exposeum som skulle stå klara i juni, istället 
byggs i höst. 

Besöksverksamheten anpassades för att skapa en trygg miljö för besökare och medarbetare.  
Maxkapaciteten under en dag reducerades till ca 1500 besök, vilket är nästan hälften av 
normal kapacitet. 
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5.3.2 Ekonomisk analys 

Resultatet för perioden blev -260 tkr jämfört med 565 tkr 2019 och 3,5 mkr i budgeten. 
Prognosen per 31 dec 2020 är – 2,8 mnkr jämfört med -1,9 mnkr 2019 och 60 tkr i budgeten. 

Orsaken till det negativa resultatet är coronapandemin, som drabbat besöksverksamheten 
hårt. Vädret under juli var gynnsamt för verksamheten men pga av besöksbegränsningar 
kunde inte besöksantalet uppnå normala eller budgeterade siffror. 

Intäkt per besökare, entré samt butiksförsäljning, har ökat från 100 kr till 109 kr jämfört med 
2019. Butiksförsäljningen ökade under perioden jämfört med 2019 med 10% trots att 
besöksantalet minskade med -20%. Intäkterna från bangolfbanan ökade med 16% jämfört 
med 2019. 

Ingen sälsafari genomfördes under 2020 vilket innebär en nettoförlust på -150 tkr jämfört 
med 2019. 

5.3.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Projektering HH2.0  4 000  

Byggnation HH2.0 33 300 36 000  

Akvarier i Exposeum 3 500 1 000 3 500 

Summa 36 800 41 000 3 500 

Den totala kostnaden för HH2.0 byggentreprenad inklusive inredning blev 36 mkr, Budget 
vid beslut var drygt 33 mkr. En ökning med 8%. 

Akvarierna i Exposeum installeras under hösten och under perioden uppgick kostnaden till 
1 mkr, resterande 2,5 mnkr kommer under hösten 2020. 

Inklusive projektering och pågående investering av akvarier i Exposeum är prognostiserad 
totalkostnad 43,5 mnkr. Lån har tecknats för 32 mnkr. 

5.3.4 Måluppfyllelse 

I ägardirektivet finns följande ekonomiska mål. Inget specifikt avkastningskrav ställs på 
bolaget. Verksamheten ska årligen generera ett resultat som är tillräckligt för att minst 
bibehålla det egna kapitalet utan koncernbidrag. Resultat: På grund av Covid19 kommer 
verksamheten att generera ett negativt resultat vilket gör att detta mål ej kommer att uppnås. 

Besökssiffror. Minst 87 000 -prognos 49 000 besök 

Fler akvarier genom nya mindre akvarier samt fyra stora akvarier i Exposeum: Uppnås. 

Fler medskapande upplevelser: Uppnås delvis. 

Få tillstånd ett nytt skolavtal: Ännu ej klart. 

Få tillstånd ett nytt kommunikationsprojekt tillsammans med Kristineberg Marine Research 
& Innovation center eller annan forskningsaktör: Uppfyllt. 

Hållbarare bevarandeprojekt genom att bredda den genetiska sammansättningen: Uppnås. 

Öka souvenirförsäljningen med 65% jämfört med 2018 års siffror. Resultat: 
Butiksförsäljningen ökade med 11% jämfört med 2018 trotts att besöksantalet minskade pga 
pandemin. 
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5.4 Lysekils Hamn AB 

5.4.1 Väsentliga händelser under perioden 

Efter avveckling av hamn- och stuveriverksamheten hösten 2019 tappade bolaget ca 40% av 
sin omsättning. Bolaget ingick i två oberoende 10-åriga avtal under 2019 och arbetar vidare 
med dem och övriga kunder med mål att ha fortsatt nöjda kunder. Bolaget etablerar 
underhållsplaner samt att löpande underhålla och reparera magasin och fastigheter. 

Stadshus ABs styrelse, moderbolag till Lysekils Hamn AB tog den 25 maj ett 
inriktningsbeslut som innebär att bolaget i framtiden skall köpa tjänster av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen är uppstartad och fortlöper i tätt samarbete med 
förvaltningen. 

Gällande COVID -19 har detta ej haft någon väsentlig påverkan för Lysekils Hamn, bolaget 
har klarat av sin löpande verksamhet och sina uppdrag under perioden. 

5.4.2 Ekonomisk analys 

Omsättning till och med augusti 2020 uppgår till 7,8 mnkr vilket är 4,5 mnkr lägre än för 
samma period 2019. Resultatet för perioden uppgår till + 0,5 mnkr, 0,1 mnkr lägre än i 
jämförelse med januari till augusti  2019. Största avvikelserna både på intäktssidan och 
kostnadssidan är relaterat till avvecklingen av hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1 
augusti 2019. Bolaget lämnar en oförändrad resultatprognos på + 0,5 mnkr för helåret 2020. 

Budgeterat resultat för år 2020 + 0,2 mnkr Budgeten för år 2020 fastställdes med kort 
erfarenhet av att bolaget hade avvecklat hamn- och stuveriverksamheten fr.o.m. 1/8 2019, 
det prognostiserade resultat får anses ligga i linje med budget för år 2020. 

5.4.3 Investeringsuppföljning 

Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos 

Byte del av tak på magasin 9: I en hård vädermässig miljö har delar av taket 
varit otätt därav nödvändigheten av att reparera och täta taket. Större delen 
av arbetet är slutfört. 

0 0,3 0,5 

    

    

Summa 0 0,3 0,5 

5.4.4 Måluppfyllelse 

Efter avveckling av hamn-och stuveriverksamheten så satte bolaget ett resultat- och 
budgetmål  på + 0,2 mnkr för helåret 2020. Prognostiserat resultat + 0,5 mnkr. 

Stadshus AB beslutade under hösten att den framtida inriktningen för bolaget skulle utredas 
av VD för Stadshus AB. 

5.5 Rambo AB 

Rambo redovisar ett positivt resultat på 4,4 mkr för perioden vilket är 3,1 mkr bättre än 
budget. Den positiva avvikelsen beror delvis på säsongsvariationer men även på lägre 
personalkostnader på grund av att löneavtalen för 2020 inte är klara samt att vissa planerade 
nyanställningar har blivit tillsatta senare än planerat. 

Corona pandemin har inneburit stora förändringar för personalen. Vissa planerade 
utbildningar har inte kunnat genomföras och den sociala samvaron är inte den samma och de 
flesta möten sker fortfarande digitalt. 

Företagsledning och administration 
Resultat + 0,3 mkr 
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Under andra tertialet har en omorganisation på affärsområde hushåll gjorts, stabilare 
organisation med jämnare arbetsbelastning. 

Avfallshantering 
Resultat + 2,7 mkr 

I början av året genomfördes en första prishöjning av mottagning av brännbara fraktioner 
beroende på marknadsutvecklingen och den 1 april 2020 infördes den av riksdagen beslutade 
förbränningsskatten på brännbara fraktioner varför ytterligare en prishöjning genomfördes. 
Nästa skattehöjning på förbränning kommer att ske den 1 januari 2021. 

Hushåll 
Resultat – 0,5 mkr 

Insamling 

Resultat + 1,9 mkr 

5.6 Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 

Väsentliga händelser under perioden 

Förbundets arbetsuppgifter har under året förändrats på grund av Covid19.En av 
konsekvenserna är att en stor del av den intäktsbaserade verksamheten ställts in tills vidare. 
Exempelvis är att all extern utbildning helt stoppad och endast absolut nödvändig tillsyn har 
genomförts. 

From med 2020-08-17 är Förbundschef i NÄRF Hans Därnemyr tf. Förbundschef för Mitt 
Bohuslän. Tjänsten som Räddningschef är tf Lars Bjurström. 

Ekonomisk analys 

Resultat för perioden uppgår till +0,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr i bättre resultat än beräknat 
för perioden. Avvikelsen för perioden beror främst på Coronapandemin, varken intäkter eller 
kostnader följer enligt plan. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om -2,1 mkr, en 
följd av lägre intäkter och ökade personalkostnader. 

Investeringsuppföljning 

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar enligt plan. Prognosen för året 
beräknas bli något lägre då leveransen av en insatsledarbil dröjer till 2021. Utfall för perioden 
3,3 mkr mot årets budget 5,4 mkr. Prognosen för året är 4,9 mkr. 

Måluppfyllelse 

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 11 av de 16 målen för 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotterbolagens resultat 20-08-31 

Bolagen, resultat efter finansposter 
(Mnkr) 

Budget 
2020 

Utfall ack 
2020-08-31 

Budget ack 
2020-08-31 

Prognos   
2020 
 

Helägda bolag 

Leva (koncernen) 19,3 12,6 12,8 13,7 

LysekilsBostäder AB 4,3 9,1 3,5 7,8 

Havets Hus AB 0,05 -0,2 3,4 -2,8 

Lysekils Hamn AB 0,2 0,5 0,1 0,5 
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KALLELSE 
 
LYSEKILS STADSHUS AB  -  BOLAGSDIALOG 

 

VD (+eventuell ekonomichef) samt styrelseordförande+ vice ordförande i 
Lysekils kommunala bolag kallas härmed till dialog med Lysekils Stadshus 
AB:s styrelse.   
 
Tid och plats: Se separat mail den 15 september 2020 

 
Respektive bolag förbereder en presentation utifrån nedanstående 
punkter: OBS! Beräkna/planera tiden ungefärligt till (se nedan): 
 

o EKONOMI, (cirka en tredjedel av tiden) 
 

 Tertialbokslut per 31 augusti 2020 
o Ekonomisk analys jämfört med budget och föregående år 
o VARFÖR har det gått som det gått? 

 

 Prognos för hela 2020 

o Ekonomisk analys jämfört med budget och föregående år 

o VARFÖR avviker det? 
o Eventuella åtgärder för att klara budget 

o Avstämning av ägardirektiv 

 UPPFYLLER bolaget uppställda MÅL? 

 

 Budget 2021 
o Grov presentation 

 Budgeterat resultat i förhållande till avkastningskrav 
 Investeringsbehov kort sikt 

 
 

 DIALOG, (cirka två tredjedelar av tiden) 
 

 Riskanalys  

 Aktuella dialogfrågor 
o Utmaningar i verksamheten 
o Bolagets roll i kommunkoncernen 
o Investeringsbehov på längre sikt 

 
 
 
Välkomna! 
 
Christina Gustavsson   Leif Schöndell 
Ordförande i Lysekils Stadshus AB  VD 
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