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Delårsbokslut för januari - augusti 2015                                                                  

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 31,8 Mkr, att jämföra med budget på 7,2 
Mkr. Kommunens prognos för året bedöms till 14,5 Mkr, att jämföra med budget på 12 Mkr. 
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 43,9 Mkr och årsprognosen till 19,5 
Mkr. Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 159 Mkr har hittills använts 33 Mkr. 
Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 77 Mkr, varav 45 Mkr avser taxekollek-
tiven inom Tekniska nämnden. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de  
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt  
AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.  

I delårsbokslutet har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen. 
 

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 

Tillväxten i USA blev oväntat svag under första halvåret vilket drar ned hela 2015, men det mot-
verkas av att delar av EU utvecklas något starkare. Det finns även en risk att den kinesiska ekono-
min fortsätter försvagas. Då Kina är världens näst största ekonomi kan en avmattning där även 
sänka den globala tillväxten. 

I KI:s konjunkturlägesbedömning (augusti 2015) förutses det att svensk ekonomi kommer att visa 
goda tillväxtsiffror de närmaste åren. Utvecklingen drivs av exporttillväxt och hushållens ökade 
konsumtion. 
 
KI:s regionala konjunkturbarometer för andra kvartalet 2015 visar att konfidensindikatorn för nä-
ringslivet i Västsverige är 106, klart över det historiska genomsnittet på 100. 
 
Konjunkturbarometern visar också att konjunkturläget är bäst inom tillverkningsindustrin. Indu-
strikonjunkturen är också bättre i Västsverige än i de övriga två storstadsregionerna. Konjunktu-
ren inom privata tjänster är något svagare än övriga sektorer i Västsverige. 
 
I SCBs reviderade befolkningsframskrivning, finns en betydligt större flyktinginvandring än tidi-
gare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed 
blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden.  
Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola 
och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de in-
komsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner 
och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader. 

I regeringens höstbudget ökar ersättningen till kommunerna för asylsökande. Schablonersätt-
ningen höjs med 50 procent och ersättning för asylsökandes barn skolgång höjs med 30 000 kr per 

barn/år (Budgetprop 2015/16:100). 
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Utvecklingen i Strömstad 
 
Skatteunderlaget 

Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 1,37 procent, utifrån det andra 
preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2014. Det är lägre än riksprognosen i våras på 3,3 
procent. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ökar inte i samma takt som riket. 

Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommu-
nal utjämning. Senaste taxeringsutfallet ger en ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 
3,2 procent. 
 
Befolkningen 
Invånarantalet ökade med 147 personer till och med sista juli, från 12 694 personer 31/12 till 12 
841 personer 31/7. Prognosen för 1 nov 2015 ligger på 12 824 personer enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings riksprognos. 
 
En befolkningsprognos på längre sikt för Strömstad visar på att invånarantalet ökar till 14 300 år 
2025. Det är en ökning med 12 procent. Försörjningskvoten beräknas öka till 86 procent 2025. 
(Befolkningsprognos Västra Götaland, VG regionen) 
 
Arbetslösheten 
Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än länet och riket. Det gäller även ungdo-
mar och utrikes födda. Den öppna arbetslösheten är störst bland utrikes födda. 

 

  Andel i % av befolkningen 16-64 år   

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 

 1408 1508 1408 1508  

Strömstad 3,2 3,7  2,1 2,3  

VG län 5,9 5,5  3,4 3,1  

Sverige 6,2  6,0 3,5 3,3  

      

      

 

 
 

  Andel  i % av befolkningen utrikes födda   

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 

 1408 1508 1408 1508  

Strömstad 5,0 6,9  3,4 4,8  

VG län 13,6 13,9  8,0 8,2  

Sverige 13,8 14,5 8,1 8,3  
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RESULTATANALYS  
 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

Mkr Utfall 1408 Utfall 1508 Budget 1508 Utfall 1408 Utfall 1508 

Verksamhetens intäkter 180,2 168,3 145,9 240,0 230,3 

varav jämf störande poster *) 20,3 5,3 0,0 20,3 5,3 

Verksamhetens kostnader -520,1 -537,6 -550,1 -524,8 -537,8 

varav jämf störande poster -8,8 0,0 0,0 -8,8 0,0 

Avskrivningar -16,7 -17,2 -17,1 -41,9 -43,6 

Verksamhetens nettokostnader -356,6 -386,5 -421,3 -326,7 -351,2 

Skatt, statsbidrag, utjämning 410,1 423,9 426,6 410,1 423,9 

Finansnetto 1,3 1,8 1,9 -21,4 -21,5 
Taxekollektivens resultat överf. till 
fond -3,8 -7,4 0,0 -3,8 -7,4 

Periodens resultat 51,0 31,8 7,2 58,2 43,9 

*) återbetalda AFA-premier för 2004 5,3 Mkr     

 

Verksamhetsresultat  
Kommunens resultat för perioden uppgår till 31,8 Mkr i jämförelse med budget på 7,2 Mkr.  

Kommunens nettokostnader är 34,8 Mkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att ut-
fallet påverkas av en positiv effekt på 12 Mkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring. 
Utfallet är positivt nu eftersom den faktiska skulden är som lägst efter sommarsemestrarna då se-
mesteruttag är större än intjänandet.  

Kostnaderna är 17,5 Mkr högre än i fjol som härrör till ökade personalkostnader samt lägre kost-
nader för inköp av anläggnings- och underhållsmaterial och köp av huvudverksamhet. Förutom 
löneökningar beror personalkostnaderna i första hand på nya tjänster inom förskolan och inom 
omsorgens stöd och service. 

Ytterligare orsak till den positiva budgetavvikelsen för kommunens nettokostnader är inom in-
täktssidan som avviker med 22,5 Mkr mot budget. Detta beror främst på återbetalda AFA-premier 
5,3 Mkr, obudgeterade intäkter på 11 Mkr som till en stor del är medel från Migrationsverket. I 
förhållande till augusti i fjol är intäkterna 12 Mkr lägre då 2014 präglades av höga intäkter inom 
exploateringsverksamheten. 

Avskrivningarna uppgår till 17,2 Mkr vilket följer budget. Utfallet är 0,5 Mkr högre än ifjol.  

Taxekollektivens totala resultat på 7,4 Mkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respek-
tive taxekollektivs resultatfond. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 43,9 Mkr. Bolagens totala resultat är 12 Mkr där 
både Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av lägre ränte- och uppvärmningskostna-
der medan StrömstaNet har ett underskott på grund av lägre fiberhyror än budgeterat.  
Se sidan 21 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 2,7 Mkr lägre än budget. Orsakerna 
är lägre skatteintäkter 0,9 Mkr och lägre slutavräkning 2014/2015 på totalt 1,5 Mkr. Inom bidrag 
och kommunalutjämning är utfallet 0,3 Mkr lägre i jämförelse med budget. Utfallet är 13,8 Mkr 
högre än i fjol, eller 3,4 procent.  
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Finansnetto 
Finansnettot ligger knappt 0,2 Mkr lägre mot budget. Intäkterna påverkas av budgeterad men ej 
utdelad utdelning från bolagen, lägre ränteintäkter och högre borgensavgift från Strömstadsbyg-
gen på grund av nyupplåning under året. De finansiella kostnaderna påverkas av lägre räntekost-
nader och ökade bankkostnader.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2015 PER NÄMND  

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2015 Prognos 2015 

Mkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -38,1 -39,8 1,7 -58,6 -59,4 0,8 

Omsorgsnämnden -155,8 -152,6 -3,2 -230,7 -226,1 -4,6 

Barn- och utbildningsnämnden -205,2 -205,3 0,1 -308,4 -305,3 -3,1 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -0,7 -2,1 1,4 -8,0 -8,7 0,7 

Miljö- och byggnämnden -16,2 -16,9 0,8 -25,4 -25,4 0,0 

Verksamhetsnetto nämnder -416,0 -416,7 0,7 -631,1 -624,9 -6,1 

Finansförvaltningen, verksamhet 10,1 -4,2 14,3 5,5 -6,3 11,8 

Skatter, statsbidrag och utjämning 423,9 426,6 -2,7 635,8 639,9 -4,1 

Finansnetto 1,8 1,6 0,2 3,7 3,4 0,3 

Semesterlöneskuldsförändring 12,0 0,0 12,0 -2,1 0,0 -2,1 

Kompensation lägre arbetsgivaravgifter 
unga/äldre 

0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 

Resultat skattefinansierad verksamhet 31,8 7,2 24,6 14,5 12,0 2,5 

Periodens resultat avviker med knappt 25 Mkr i jämförelse med budget som främst avser återbe-
talning AFA-premier 5,3 Mkr, avstämning arbetsgivaravgifter unga/äldre 3 Mkr och semesterlö-
neskuldsförändring 12 Mkr. 
Nämnderna redovisar för perioden ett överskott på 0,7 Mkr. 
 
Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 14,5 Mkr vilket är 2,5 Mkr högre än budgeterade 12 
Mkr.  
Nämndernas sammanställda prognos visar ett underskott på -6,1 Mkr mot budget. Nämndprogno-
sen har förbättrats sedan kvartalsrapporten per mars som då var -8,5 Mkr.  
Barn- och utbildningsnämndens underskott härrör till interkommunala kostnader samt kostnader 
inom gymnasiet och särskilt stöd. För Omsorgsnämnden är det dyra placeringar inom Stöd och 
service samt höga personalkostnader inom Vård och omsorg. Förvaltningen arbetar med att söka 
billigare platser med oförändrad kvalitet inom stöd och service samt att effektivisera beman-
ningen inom vård och omsorg. Inom Kommunstyrelsen beror överskottet främst på vakanser och 
återhållsamhet av vikarier vid sjukskrivningar. Tekniska nämndens prognos är osäker med tanke 
på eventuella underhållskostnader i hamnen, antalet resande via färjetrafiken samt kostnader för 
vinterväghållningen.    
För kommunen totalt vägs nämndernas underskott upp av förbättrad prognos inom pensioner, 
återbetalning AFA och överskott från lönerevisionen. 
Övriga budgetavvikelser är lägre skatteintäkter och slutavräkning. 
  
I prognosen ingår även ett överskott på 2,7 Mkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för unga och 
äldre, efter avstämning mellan upplupna och utbetalda arbetsgivaravgifter. Totalt prognostiseras 
att nämndernas överskott för lägre arbetsgivaravgifter unga/äldre blir cirka 5,5 Mkr.  Då ingår 
även Omsorgsnämndens budgeterade 1,8 Mkr för denna post samt ytterligare överskott på 1 Mkr 
som ingår i gemensam administration. 
 
För mer information se nämndredovisningarna sidan 11-20. 
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Sammanställd prognos 2015 för koncernen  

Mkr 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Kommunen 12,0 14,5 

AB Strömstadbyggen koncern 5,4 3,5 

AB Strömstadslokaler 3,2 1,5 

AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 

Eliminering utdelning bolag -0,2 0,0 

Resultat koncernen  20,4 19,5 

 

Årsprognosen för koncernen är 19,5 Mkr, vilket är 0,9 Mkr lägre än budget. För Strömstadsbyggen 
och Strömstadslokaler förväntas reparation- och underhållskostnader öka i slutet av året vilket gör 
att bolagens totala budget överskrids med 3,6 Mkr. Utdelning från Strömstadsbyggen kommer inte 
ges i år enligt beslut i bolagsstämma.  

 

FINANSIELL STÄLLNING 

Balansräkning Kommunen Koncernen 

Mkr Utfall 1412 Utfall 1508 Utfall 1412 Utfall 1508 

Materiella anläggningstillgångar 452,6 468,7 1 644,3 1 745,6 

Finansiella anläggningstillgångar 27,2 42,2 3,3 8,6 

Summa anläggningstillgångar 479,8 511,0 1 647,7 1 754,2 

Övriga omsättningstillgångar 226,8 230,9 241,1 248,4 

Likvida medel 117,1 110,3 127,9 126,0 

Summa omsättningstillgångar 343,9 341,2 369,0 374,4 

Summa tillgångar 823,7 852,1 2 016,7 2 128,6 

Summa eget kapital -449,2 -481,0 -531,3 -575,2 

Avsättningar -56,0 -59,3 -72,1 -75,5 

Långfristiga skulder -97,4 -100,6 -1 212,3 -1 291,1 

Kortfristiga skulder -221,1 -211,2 -201,0 -186,9 

Summa avsättningar o skulder -374,5 -371,1 -1 485,4 -1 553,4 
 
Summa eget kapital, avsättning o 
skulder -823,7 -852,1 -2 016,7 -2 128,6 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 16,2 Mkr, vilket består av periodens nyanskaff-
ningar minus avskrivningar. Under året har inga försäljningar skett.  
För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan 8. 
 
Koncernen har ökat tillgångarna med 101,3 Mkr som till största del avser bolagens pågående 
byggnationer inom bostadsområdet Mällby och ny aktivitetshall. 
 
Kommunen har under året utbetalat ett aktieägartillskott på 15 Mkr till Strömstadslokaler av-
seende byggnation av aktivitetshallen. 
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Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfondens bokförda värde uppgick vid årsskiftet till 86,3 Mkr och har ökat med 0,5 Mkr 
vilket utgörs av återinvestering av erhållna intäkter. Portföljens marknadsvärde uppgick till 
106,2 Mkr den 31 augusti och orealiserad vinst uppgår till 19,4 Mkr främst inom aktieportföl-
jen. 
I omsättningstillgångarna ingår även 20 Mkr som är placerade i Nordeas Bostadsobligations-
fond vars syfte är att användas till framtida investeringar då likvida medel krävs.  
 
Exploateringsverksamhet 
Den samlade exploateringsverksamhetens bokförda värde har sedan årsskiftet ökat med 1 Mkr 
som till största delen härrör till Canning. Projektet är inom detaljplaneprocessen, samrådsske-
det är klart följt av att samrådsredogörelse ska upprättas. Upparbetade kostnader inom pro-
jektet är 11,3 Mkr.  
 
Inom Bastekärrs industriområde finns tomter till försäljning, i nuläget finns inga beslut om att 
starta nya exploateringsområden.  
 
På grund av höga vattenflöden kan inte bostadsområdet Hjältsgård i Skee bebyggas utan att 
stora insatser behövs göras för att undvika framtida översvämningar. Bedömningen är att 
detta blir för kostsamt, upparbetade kostnader för området är 1,6 Mkr.  
 
Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 2,6 Mkr till 64,4 Mkr. Främst är det upp-
bokningar av intäkter som har gjorts i delårsbokslutet såsom exempelvis de återbetalda AFA-
premierna.  
 
Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet minskat med 6,9 Mkr till 110,2 Mkr. Av totala saldot är 96 
Mkr bolagens del i koncernkontot som har ökat med 28 Mkr sedan årsskiftet som är en kombi-
nation av nyupplåning och genomförda investeringar. Kommunens likviditet har minskat med 
drygt 34 Mkr som bland annat består av investeringar och utbetalt aktieägartillskott.  
 

Avsättningar 
Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 3,3 Mkr till 59,3 Mkr utifrån be-
dömning från Skandias pensionsskuldsberäkning. 
 

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 3,2 Mkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 100,6 
Mkr. 
Ökningen avser periodiserade VA-anslutningsavgifter. 
 
Kommunen har inga långfristiga lån för närvarande. Upplåning sker då behovet uppstår i takt 
med att planerade investeringsutgifter utfaller vilket kan ske inom snar framtid. Av kontokredi-
ten på 60 Mkr kan upp till 25 Mkr utnyttjas under en begränsad tid. 
 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har minskat med 9,9 Mkr från 221,1 till 211,2 Mkr. Av totala saldot består 
96 Mkr av skuld till koncernbolagen avseende deras saldo inom koncernkontot. Förutom ök-
ningen av bolagens saldo inom koncernkontot på 28 Mkr har resultatfonden för vatten och av-
fall ökat med deras periodresultat på sammanlagt 6,9 Mkr. Bland de större posterna som har 
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minskat återfinns 17 Mkr i minskade leverantörsskulder och minskning av semesterlöneskul-
den inklusive sociala avgifter på 12 Mkr.  
 
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med 
mera uppgår till drygt 29 Mkr inklusive sociala avgifter.   
 
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning från 269,8 Mkr till 
257 Mkr.  
 
Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 26,3 procent att jämföra med 
årsskiftet 21,8 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 56,4 
respektive 54,5 procent. 
 

Investeringsredovisning och prognos per augusti 2015  
 

 

Kommentarer: 
Fastighetsförvärv har under året gjorts för Lunden 1:2 (Ridklubben) 3 Mkr.   
 
KS – Av de budgeterade 6,4 Mkr för verksamhetsrelaterade investeringar i Stadshuset kommer 
0,5 Mkr utfalla under 2015, 5,9 Mkr kommer begäras flyttas till år 2016. Övriga 3,0 Mkr som 
driftsätts i år avser systemutveckling av verksamhetssystem samt IT-verksamheten. Resterande 
1,8 Mkr hör till E-tjänster och E-arkiv som utfaller under 2016. 
 
OMS – 1,88 Mkr avsatta för investering av spoldesinfektorer inklusive ombyggnad på Solbogår-
den kommer att begäras bli flyttade till år 2016. Investeringsmedel avsatta för brandtillsyn och 
arbetsmiljöåtgärder, vilka beslutas och genomförs av Strömstadslokaler, förväntas genomföras 
enligt plan.  
 
BUN – Prognosen är att hela den medgivna investeringsramen kommer att förbrukas.  
TN skattefinansierad verksamhet - Årets investeringar uppgår till 4,3 mkr. De investeringar 
som kommer att utföras under 2016 är toalett Svallhagen 0,7 mkr, rensning Vättlandsån 0,1 
mkr, projektering av GC Grålösvägen Skee 1,1 mkr. Osäkerhet råder när beslutade investe-
ringar i hamnen på totalt 15 mkr avseende trossbrygga och tryckbank samt aktivitet för KGH-
byggnaden kommer att ske. Bedömningen är att det genomförs som tidigast under 2016. 

Nämnd     

Mkr Utfall Avvikelse

Kommunstyrelse 11,2 1,0 3,5 7,7

Omsorgsnämnd 1,2 0,0 1,0 0,2

Barn- o utbildningsnämnd 4,1 3,6 4,1 0,0

Teknisk nämnd, skattef vsh 39,1 4,3 18,0 21,1

Miljö- och byggnämnd 7,3 0,2 2,2 5,1

Köp av Lunden 1:2 0,0 3,0 3,0 -3,0

Summa exkl taxef vsh 62,9 12,1 31,8 31,1

Teknisk nämnd, taxef  Avfall 6,2 1,4 5,2 1,0

Teknisk nämnd, taxef  VA 90,2 19,8 40,0 50,2

Summa totalt 159,3 33,3 77,0 82,3

Budget 2015

Prognos december 2015

Utfall aug 2015
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De större pågående projekten som planeras för hösten 2015 är utbyte av bryggor 0,4 mkr, re-
ningsanläggning på slipen vid STD 4:4 1,8 mkr, reparation av ångbåtskaj 1,5 mkr, anordning för 
sophämtning i gästhamnen 1,0 mkr, fordon och hydralhammare 1,6 mkr, räcke m.m. nedre 
bron och Strömsån 1,8 mkr, Lunden 1:2 ca 3 mkr. Dessutom ytterligare pågående projekt av 
storlek. Målsättningen är att medel som beviljats tidigare än 2015 skall upparbetas under 2015 
om förutsättning ges t.ex vädret under hösten. 
 
TN taxefinansierad verksamhet – Årets investeringar uppgår till 21,2 mkr. För avfallsverket är 
den investering som är förknippad med matavfallsinsamlingen och flyttning av ÅVC på Koster 
osäkert och kommer att begäras över till 2016. 
För Vatten och avfallsverksamheten är det svårt att bedöma hur stora investeringar blir under 
året då flera projekt löper över flera år. De största projekten är dubblering av råvattenled-
ningen 12,3 mkr, VA lilla Åseröd 12 mkr, dagvatten Seläter 9 mkr, Reningsverk Österröd 7,5 
mkr, VA Flöghult 6,6 mkr, lågreservoar Ekenäs 4,5 mkr. Projekten är i olika lägen där några är 
under upphandling och några står inför upphandling. Samtliga projekt ingår i beräkningen av 
VA-kollektivets ekonomiska beräkningsmodell för budget 2016. Det är i nuläget mycket svårbe-
dömt men får ge säkrare prognoser i de kommande uppföljningar som görs månadsvis. 
 
MBN – Under 2015 kommer investeringar inom Räddningstjänst utfalla med 2,2 Mkr avseende 
räddningsmaterial, nytt verksamhetsstöd, Kem- och restvärdesfordon samt del av Släck-/Rädd-
ningsbil. Resterande 5,1 Mkr kommer begäras överflyttas till 2016. 

 

MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål redovisas i Bilaga 2. I redovisningen av målen finns 
även kommentarer till måluppfyllelsen. 
Vad gäller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning är bedömningen att kommu-
nen kommer att leva upp till det. Det finns fortfarande en förbättringspotential när det gäller 
att säkerställa kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet samt sambanden mellan mål och re-
surser. 
Bedömning görs att balanskravet kommer att uppnås på helåret och att det egna kapitalet vär-
desäkras.  
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PERSONALREDOVISNING, kommunen 
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 1 november 2014 respektive  
31 augusti 2015. 

    

Personalvolym   

Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt 

  2014 2015   

Kvinnor 955 964  

Män  236 249  

Totalt 1 191 1 213  

    

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 

  2014 2015 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

KS 29 16 45 30 20 50 

ON 370 40 410 385 45 430 

BUN 394 70 464 416 70 486 

TN 8 46 54 9 49 58 

MBN 19 20 39 22 24 46 

Totalt 820 192 1 012 862 208 1 070 
 

   

Totalt var 1 213 månadsavlönade den 31 augusti 2015. Antalet personer med månadslön har ökat med  
22 personer jämfört med november föregående år. Flera verksamheter har ökat bland annat förskola,  
integration av ensamkommande flyktingbarn samt SFI-undervisning. Andelen av de anställda som är  
tillsvidareanställda har ökat. I augusti 2015 är det 88 procent av anställningarna som är tillsvidare  
jämfört med 85 procent i november 2014. 

    

Personalstruktur   

Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent 

  2014 2015 

  0-74% 75-99% 100% 0-74% 75-99% 100% 

Kvinnor 9,5 18,3 72,2 9,2 19,3 71,5 

Män 2,1 4,2 93,7 2,4 6,7 90,9 
 

   

Totalt, oavsett kön, har andelen heltidsanställningar minskat i jämförelse med föregående år. Det är ett  
trendbrott då det har varit en ökande andel de senaste åren. 

    

Sjukfrånvaro   

Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  
Alla anställda. 

  2014 2015 

  Kvinnor Män  Totalt Kvinnor Män  Totalt 

<=29 år 4,18 3,12 3,9 3,88 2,95 3,63 

30-49 år 5,6 3,08 5,17 7,4 3,57 6,75 

>=50 år 7,81 2,5 6,55 7,16 2,39 6,01 

Totalt 6,53 2,77 5,73 6,95 2,86 6,08 
 

Den officiella sjukfrånvarostatistiken redovisas per kalenderår. Ovanstående tabell avser perioden  
1 juli till och med 30 juni för att få en så aktuell statistik som möjligt. Sjukfrånvaron har ökat från  
innan. Oroväckande är den stora ökning som skett i åldersgruppen 30-49 år. Det är huvudsakligen  
den långa sjukfrånvaron som ökar för den här gruppen.  
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING  

KOMMUNSTYRELSEN 

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,8 -1,8 0,0 -2,7 -2,7 0 

Kommunstyrelsen -1,5 -1,5 0,0 -2,3 -2,3 0 

Samhällsutveckling -3,5 -4,2 0,7 -5,0 -5,0 0 

Kultur o Fritid -4,9 -5,0 0,1 -7,1 -7,1 0 

Extern information -0,5 -0,4 -0,1 -0,6 -0,6 0 

Kommunledningskontor -3,0 -4,5 1,5 -5,2 -6,7 1,5 

Administrativ avdelning -6,0 -5,6 -0,3 -8,4 -8,4 0 

Personalavdelning -3,4 -3,1 -0,3 -4,6 -4,6 0 

Ekonomiavdelning -5,8 -5,4 -0,4 -8,9 -8,2 -0,7 

IT och Växel -7,9 -8,3 0,5 -13,8 -13,8 0 

Summa -38,1 -39,8 1,7 -58,6 -59,4 0,8 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,3 0,3 0 -0,1 0 -0,1 

Arbetsgivaravg. unga/äldre (prognos)    0,4 0 0,4 

Summa -37,8 -39,5 1,7       -58,3 -59,4 1,1 

Kommentarer till utfall och prognos 

Utfallet per 31 augusti är 1,7 Mkr jämfört med budget. För helåret prognostiseras ett överskott 

på 0,8 Mkr jämfört med budget exklusive effekter av semesterlöneskuld och återbetalning av 

lägre arbetsgivaravgifter för unga äldre. Prognos efter dessa poster är 1,1 Mkr. 

Inom kommunledningskontoret beror överskottet på vakanser och en restriktiv användning av 

vikarier vid längre sjukskrivningar. Inom ekonomiavdelningen beror underskottet på överlap-

pande anställning av ekonomichef. 

 

Redovisning av effektiviseringsåtgärder 

Effektivisering sker genom förbättrade arbetssätt med bättre IT-stöd. Ny plattform ger flexiblare 

arbetssätt, förbättrad support samt resefria möten och utbildningar. E-faktura till kund och nytt 

rapportsystem, Hypergene, har införts samt fortsatt arbete med att öka e-handel. Utvecklings-

arbete pågår med att förbättra ärendehanteringen, speciellt beträffande nämndprocessen. 

En genomlysning av hur kommunens HR system används sker under hösten. Syftet är att för-

bättra och effektivisera rutiner och arbetssätt. Ekonomisystemet uppgradera under hösten vil-

ket ger möjlighet att förbättra processer genom t ex införande av appar för attest i mobiltelefo-

nen. 
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OMSORGSNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är -3,2 Mkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till -4,6 Mkr jäm-
fört med budget.  

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Gemensam Administration -6,2 -6,7 0,5 -7,0 -8,3 1,3 

Socialtjänst Individ och Familj -25,1 -27,1 2 ,0 -39,3 -40,7 1,4 

Stöd och Service -31,2 -28,1 -3 ,1 -46,6 -42,1 -4,5 

Vård och Omsorg -93,3 -90,6 -2,7 -137 ,8 -135,0 -2,8 

Summa -155,8 -152,6 -3 ,2 -230,7 -226,1 -4,6 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 2,5 0 2 ,5  -1,0 0 -1,0 

Arbetsgivaravg. unga/äldre (prognos) In-

går i Gemensam administration ovan 

               

  

 

 

Summa -153,3 -152,6 -0,7 -231,7 -226,1 -5,6 

Semesterlöneskulden var år 2014 -0,9 Mkr. Enheterna jobbar kontinuerligt med att minska den utan att personalkostnaderna på-

verkas.  

Kommentarer till utfall och prognos 

• Gemensam Administration: Budgetdifferensen består av ett minusresultat gällande block-

förhyrningar på grund av bokföringsfel och plusresultat tack vare återhållsamhet när det 

gäller utbildningar, it, övriga inköp liksom medel avsatta för konsumentvägledning.  

Prognostiserat utfall 1 300 tkr består av underskott 650 tkr gällande blockförhyrningar och 

överskott tack vare att vi beräknas få 1 000 tkr mer än budgeterat i återbetalning av soc. 

avgifter för unga/äldre. För att reducera underskottet ytterligare råder restriktivitet när 

det gäller utbildning, övriga kostnader o.s.v. 

• Socialtjänst Individ- och Familjeomsorg: Överskottet gentemot budget beror på vakanta 

tjänster, ej utnyttjade medel för bostadsanpassning och färre placeringar än förväntat 

inom barn/unga och missbruk. 

Prognosens utfall består av tidigare upparbetat överskott när det gäller bostadsanpassning 

och färre placeringar än förväntat inom barn/unga och missbruk. Nya samt ännu okända 

ärenden kan leda till att förväntat överskott används under slutet av året. 

• Stöd och Service: Redovisar budgetunderskott vilket beror på flera placerings- och assi-

stansärenden som inneburit, och fortsätter generera höga kostnader.  

Prognosen visar ett budgetunderskott vilket beror på flera dyra placeringsärenden 

• Vård och Omsorg: Inom Vård och Omsorg beror differensen på höga personalkostnader. 

Året inleddes med höga sjukskrivningstal som sen succesivt minskat. Under de första fyra 

månaderna fanns ett flertal brukare som genererade extra bemanning, delvis dygnet runt. 

En orsak är, som under de senaste åren, ineffektiv personalplanering. 

Prognostiserat budgetunderskott består av höga personalkostnader under första halvåret 

och kommer inte att kunna reduceras helt under återstående månader.  

För perioden juli-dec finns det stimulansmedel (1,4 Mkr) att söka från socialstyrelsen för 

att öka personaltäthet. Det kräver att personaltäthetens nuvarande nivå höjs. Detta har 

inte räknats in i prognosen. 
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Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Stor restriktivitet har införts i hela förvaltningen när det gäller köp i kategorierna övriga kost-

nader, utbildningar, it osv.  

Rutinerna för blockförhyrningar har ändrats för att kunna ha en enklare och mer transparant 
hantering. 

Socialtjänst Individ- och Familjeomsorg jobbar vidare på att kunna besätta lediga tjänster. 

Nya ärenden kan ge höga kostnader vilket påverkar kommande resultat. 

Stöd och Service fortsätter jobba med att få ned kostnaderna för köpta platser genom att söka 
billigare platser med oförändrad kvalitet. Översyn av Arbetslivsenheten pågår. Nya ärenden 
kan ge höga kostnader vilket påverkar kommande resultat. 

Inom vård och omsorg fortsätter påbörjat arbete med effektivare personalplanering/scheman 
för att få ned personalkostnaderna. Bemanningstalen har analyserats och utvärdering är på-
börjad. En utredning av bilkostnaderna har påbörjats.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Utfallet per 31 augusti är 0,1 Mkr jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till -3,1 Mkr jämfört med budget exklusive effekter av förändrad semesterlöneskuld 

och lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre. Förändringen av semesterlöneskulden förväntas öka och 

därmed försämra resultatet med ca 0,5 Mkr. Effekten av lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre förvän-

tas däremot förbättra resultatet med 1,8 Mkr. Nettoeffekten av detta innebär 1,3 Mkr i förbättrat resultat. 

Inklusive nettoeffekterna av förändrad semesterlöneskuld och lägre arbetsgivaravgifter uppgår årspro-

gnosen för barn– och utbildningsnämndens ansvarområden till – 1,8 Mkr.    

Ackumulerat utfall per verksamhet samt helårsprognos 

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Biblioteksverksamhet -3,2 -3,3  0,1 -4,9 -5,0 0,1 

Kulturskola -1,9 -2,0 0,1 -2,8 -2,8 0,0 

Gemensam administration -5,6 -6,8 1,2 -9,6 -10,6 1,0 

Skolskjutsar -6,3 -6,3 0,0 -9,7 -9,4 -0,3 

Måltidsverksamhet -19,9 -19,4 -0,5 -29,9 -29,1 -0,8 

Städverksamhet -6,7 -6,5 -0,2 -9,4 -9,4 0,0 

Särskoleverksamhet -3,9 -4,5 0,6 -6,6 -7,0 0,4 

Grundskola/Förskoleklass -62,1 -61,0 -1,1 -93,0 -90,1 -2,9 

Resurscentrum -12,5 -13,2 0,7 -19,0 -19,7 0,7 

Gymnasieverksamhet -27,3 -26,8 -0,5 -40,5 -39,2 -1,3 

Vuxenutbildning -4,4 -4,4 0,0 -6,3 -6,3 0,0 

Förskole- och fritidshemsverksamhet -51,4 -51,1 -0,3 -76,7 -76,7 0,0 

Summa -205,2 -205,3 0,1 -308,4 -305,3 -3,1 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 8,6 8,6 0,0 -0,5 0,0 -0,5 

Arbetsgivaravg. unga/äldre (prognos)    1,8 0,0 1,8 

Summa 196,6 196,7 0,1 -307,1 -305,3 -1,8 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Tilldelad ram för 2015 står inte i relation till verksamhetens omfång, vilket är kommunicerat 
med nämnd och kommunledning. 

Utfallet per sista augusti visar för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ett överskott 
med 0,1 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret pekar emellertid mot ett underskott 
och stämmer väl överens med den prognos som gjordes i samband med delårsrapporten i 
mars. Ökade interkommunala kostnader under hösten, både inom grundskolan och gymnasiet, 
är huvudorsaken till försämringen mellan resultatet per augusti och prognosen för helåret. 
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• Gemensam administration 

Verksamheten visar ett överskott mot budget för perioden med 1,2 Mkr. Den främsta orsa-

ken är att personal med långtidsfrånvaro inte ersatts. Inom verksamheten återfinns också 

hela förvaltningens fortbildningsbudget samt förvaltningens budget för driftinvesteringar. 

Då prognosen redan vid årets början pekade mot ett underskott har stor återhållsamhet 

gällt inom dessa förvaltningsövergripande poster. Årsprognosen visar ett överskott på 1,0 

Mkr, vilket är lägre än resultatet för augusti. Orsaken är en planerad fortbildningsinsats för 

samtlig pedagogisk personal under hösten.  

 

• Skolskjutsverksamheten 

Verksamheten visar ett resultat som är i nivå med budget per augusti månad. Helårspro-

gnosen visar dock på ett underskott motsvarande 0,3 Mkr och är ett resultat av dyrare tra-

fikavtal.  

 

• Måltidsverksamheten  

Verksamheten visar ett underskott för perioden på 0,5 Mkr och årsprognosen visar ett un-

derskott på 0,8 Mkr. Orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat 

till följd av höga vikariekostnader.  

 

• Särskoleverksamheten  

Verksamheten visar ett positivt resultat för perioden på 0,6 Mkr och är ett resultat av ett 

överskott inom personalkostnaderna. Resultatet är en följd av att vakanser och tjänste-

nedsättningar varit svåra att ersätta på grund av svårigheter att rekrytera personal med 

rätt kompetens. Prognosen för helåret är att överskottet minskar till 0,4 Mkr beroende på 

start av grundsärskoleverksamhet. 

 

• Grundskola/Förskoleklass  

Verksamheten visar ett underskott för perioden på 1,1 Mkr och årsprognosen pekar mot 

ett underskott på 2,9 Mkr.  

 

I prognosen förväntas ett underskott inom undervisningsorganisationen med 1,6 Mkr vil-

ket är ett resultat av höga kostnader för särskilt stöd. Viktigt att notera är att i prognosen 

är det medräknat ett statligt bidrag för ökade insatser inom elevhälsan med 1,4 Mkr. Bi-

draget är ett stimulans-bidrag och kommer inte att utbetalas efter 2015. 

De interkommunala kostnaderna förväntas också öka beroende på elever som går i speci-

alskolor i annan kommun. Prognosen för de interkommunala kostnaderna pekar mot ett 

underskott på 1,5 Mkr. 

• Resurscentrum 

Verksamheten visar ett överskott för perioden med 0,7 Mkr. Pensionsavgångar som inte 

ersatts samt vakanser till följd av rekryteringssvårigheter är orsaken till överskottet. För att 

klara av de ökade arbetsuppgifterna som följer med ett ökat elevantal har en personalför-

stärkning har gjorts inom skolhälsovården. Detta innebär att årsprognosen är oförändrad 

jämfört med periodens resultat. 
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• Gymnasieverksamheten 

Gymnasiet visar ett underskott för perioden på 0,5 Mkr till följd av högre undervisnings-

kostnader än budgeterat samt högre interkommunala kostnader. Att undervisningskostna-

derna är högre än budgeterat beror på att effektiviseringskravet inom undervisningsorga-

nisationen inte har uppnåtts. Årsprognosen visar ett underskott på 1,3 Mkr och den 

främsta förändringen är ökade interkommunala kostnader, då fler elever får sin utbildning 

på annan ort jämfört med i våras.  

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 
Regelbundna uppföljningar mellan förvaltningsledning och ansvariga chefer av ekonomiskt re-
sultat bidrar till en hög kostnadsmedvetenhet inom förvaltningen. Förvaltningschefen har till-
sammans med stab och ansvariga chefer arbetat kontinuerligt med att hitta åtgärder för att 
sänka kostnaderna och effektivisera verksamhet innevarande budgetår. 

Vidtagna åtgärder och dess förväntade resultat finns i sin helhet beskrivna i bifogad handlings-

plan
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TEKNISKA NÄMNDEN, skattefinansierad verksamhet 

Utfallet per 31 augusti är 1,4 Mkr jämfört med budget. Detta är inklusive juristkostnader i fär-

jeläget (0,6 Mkr).  

 

Årsprognosen uppgår till 0,7 Mkr jämfört med budget men är osäker att bedöma.  

 

Nedskrivning exploatering Hjältsgård (finansiering) 1,6 Mkr i bokslut 2015. Enligt en nyligen 

framtagen dagvattenutredning berörande Vättlandsån och Skee påvisar att kommunens plane-

rade bostadstomter på Hjältsgård kommer att översvämmas vid ett framtida beräknat högsta 

vattenflöde i Vättlandsån. För att undvika att området översvämmas behöver hela planområ-

det höjas. Bedömningen är att detta är mycket kostsamt och förvaltningen bedömer att pro-

jektet inte är ekonomiskt genomförbart under rådande förhållande. 

 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Interna poster har redovisats separat eftersom bedömningen är att dessa vid årsskiftet redovisar 

i stort sett som budget. Interna poster påverkar inte resultatet med undantag av att det blir 

avvikelser mot budget. Kostnaderna (ej bilpoolen) påverkar endast inom den tekniska förvalt-

ningen. 

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Teknisk förvaltning -1,6 -1,9 0,3  -3,6  

Gator, vägar, parkering -7,9 -9,0 1,0  -13,8  

Allmän platsmark -1,7 -2,1 0,4  -3,2  

Förrådsverksamhet -1,0 -1,0 0,1  -1,6  

Allmän markreserv -1,0 -1,1 0,2  -1,5  

Allmän renhållning -1,6 -1,8 0,3  -2,8  

Näsinge flygfält -0,1 -0,1 0,0  -0,1  

Hamnar 15,1 15,1 0,0  17,9  

Summa verksamheterna -0,3 -2,0 2,2  -8,5  

Interna poster, ej fördelat (inom tn) 

(Maskiner, fordon verkstad) 0,6 0,0 -0,6           0,0 0,0 0,0 

Sidoordnad verksamhet, internt (Drifttek-
niker, GS, Bilpool) 0,4 -0,1 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

Resultat inkl. interna poster -0,7 -2,1      1,4 8,0 8,7 0,7 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos)    -0,3   

Arbetsgivaravg. unga/äldre (prognos) 0,3   0,4   

Summa prognos helår -0,4   8,1 -8,7 0,6 
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Osäkerheter i bedömningen av årsutfallet beror t.ex. på kostnaden för höstens/vinterns halkbe-

kämpning, att akut underhåll i hamnen kan uppstå som måste åtgärdas, att resandet med rede-

rierna under hösten går som planerat för att nämna några verksamheter. 

Kommunstyrelsens ställningstagande till att juristkostnaderna tas om hand av finansförvalt-

ningen på samma sätt som 2014. I prognosen har antagande gjorts att samma finansiering sker 

2015. 

Gatukontoret har debiterats vite med 0,1 Mkr från miljö-och byggförvaltningen avseende par-
keringen i Hålkedalen och förfaller till uppgörelse i september. Inom gatukontoret finns små 
möjligheter till finansiering av vitet. För kommunens resultat i sin helhet så påverkas inte detta 
av kostnaden eftersom det är en intern debitering.  

Gatuförvaltningens överskott är att det återstår planerade arbeten som ska utföras under hös-
ten. 

Nämnden kommer under de närmaste månaderna att följa verksamheternas utfall varje må-

nadsskifte samt rapportera större förändringar till budgetberedningen. 

Taxefinansierade verksamheter 

Samtliga taxekollektiv, vatten-och avlopp, avfall och fjärrvärme, redovisar ett överskott på to-

talt 7,4 Mkr per augusti. Resultaten har utjämnats mot respektive resultatfonder och påverkar 

inte kommunens totala resultat. Sista debiteringen för 2015 till våra kunder sker i september 

vilket ger en säkrare prognos för årets utfall. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

I verksamheterna råder medvetenhet att ta ansvar för att budgeten skall efterlevas och det på-

går ständiga förbättringar och effektiviseringar i det dagliga arbetet.  Varje månadsskifte sker 

uppföljning av nämndens ekonomi.  Om något oförutsett inträffar som inte är finansierat kom-

mer det därmed snabbt till förvaltningschef och nämnden för eventuella åtgärder. 

 

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och parkerings-
intäkter.  
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är 0,8 Mkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på vakanser 

inom förvaltningen. Kostnad för kalkningsåtgärder, projekt 40611, är budgeterad i augusti men 
fakturan är bokförd under september, görs justering för denna kostnad så blir överskottet 0,3 

Mkr istället för 0,7 Mkr.  

Årsprognosen uppgår till 0 Mkr jämfört med budget. 

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Miljö-& byggnämnd & förvaltning -2,2 -2,3 0,2 -3,5 -3,5 0,1 

Plan samt kart- och mät -1,9 -2,3 0,4 -3,2 -3,4 0,2 

Miljö-och hälsoskydd -1,3 -2,1 0,8 -2,8 -3,1 0,3 

Räddningstjänst -9,2 -9,2 0,0 -13,8 -13,8 0,0 

Bygg -1,6 -1,1 -0,5 -2,2  -1,6 -0,6 

Summa -16,2 -16,9 0,8 -25,4  -25,4 0,0 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,6 0,6 0,0 -0,1   

Arbetsgivaravg. unga/äldre (prognos)    0,1   

Summa -15,6 -16,4 0,8 -25,4 -25,4 0,0 

 

Kommentarer till utfallet 

• Förvaltning & nämnd – överskott då vi inte kommit igång med uppdrag verksamhetsstöd 
enligt uppdrag 

• Bygg – intäkterna under budgeterade, personalomsättningen fortsätter. Verksamheten 
klarar inte sina mål 

• Plan – Personal saknas vilket innebär en besparing. Verksamheten har trots detta gått 
bra vilket genererar ett ekonomiskt överskott 

• Kart- och mät – personalbrist medför en besparing på kostnadssidan samtidigt som in-
täkterna minskar dock inte som vi först befarat. Samtidiga problem med programvara 
gör att verksamheten har svårt att nå sina mål 

• GIS, i balans 
• Miljö-och hälsoskydd – överskott på grund av vakans på hälsoskyddssidan  
• Räddningstjänst – är i balans, men personalbrist gör att verksamheten har stora problem 

att klara sina mål 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Rekrytering av efterfrågad kompetens pågår, verksamhetens effektivitet är beroende av 
kompetens och kontinuitet 

Arbete med införskaffande av nya verksamhetsstöd har påbörjats 
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FINANSFÖRVALTNINGEN  

Utfallet per 31 augusti är 11,9 Mkr jämfört med budget  

Årsprognosen uppgår till 8 Mkr jämfört med budget.  

 Ack utfall per augusti 2015 Helårsprognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Pensionsutbetalningar -8,6 -8,1 -0,4 -12,5 -12,2 -0,3 

Avstämning avtalspension 2,8 0,0 2,8 4,7 0,0 4,7 

Avstämning arbetsgivaravgifter 8,4 0,0 8,4 5,3 0,0 5,3 

Exploatering 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 -0,6 

Lönerevision 0,0 -1,7 1,7 0 -2,6 2,6 

Kapitalintäkter 7,5 7,1 0,4 10,8 10,7 0,1 

Övriga verksamhetsposter -0,1 -1,5 1,4 -2,2 -2,2 0,0 

Summa verksamhetsposter 10,1 -4,2 14,3 5,5 -6,3 11,8 

Skatt, bidrag och utjämning 423,9 426,6 -2,7 635,8 639,9 -4,1 

Pensionsfondsintäkter 0,5 0,3 0,2 1,5 1,5 0,0 

Finansnetto 1,3 1,2 0,1 2,1 1,9 0,3 

Summa 435,8 423,9 11,9 645,0 636,9 8,0 

Kommentarer till utfall och prognos 

• Avtalspensionen ger överskott per augusti utifrån avstämning av upplupna kostnader 

mot Skandias pensionsskuldsberäkning. På helåret beräknas överskottet uppgå till 4,7 

Mkr. 

• I arbetsgivaravgifterna ingår 5,3 Mkr för återbetalda AFA-premier samt 3 Mkr som av-

ser överskott unga/äldre efter avstämning mellan upplupna och utbetalda arbetsgivar-

avgifter som bokas på finansförvaltningen i delårsbokslutet. I finansförvaltningens pro-

gnos ingår AFA-återbetalning medan arbetsgivaravgifterna för unga/äldre prognostise-

ras separat i kommunens totala resultatprognos. 

• Inom exploatering har en tomt sålts på Monelidsvägen som kommer generera en vinst 

på ca 1 Mkr. De nedlagda kostnaderna på 1,6 Mkr avseende bostadsområdet Hjälts-

gård är med i prognosen för exploatering. Det bedöms bli för kostsamt att bebygga på 

grund av svåra markförhållandena.  

• Lönerevisionen beräknar ett överskott på helår på 2,6 Mkr.  

• För övriga verksamhetsposter beräknas överskottet per augusti att förbrukas under 

hösten. 

• Skatt, bidrag och utjämning utfaller lägre än budget på grund av sämre slutavräkning 

för år 2014 och 2015 med 1,5 Mkr samt lägre skatteintäkter på 0,9 Mkr. Underskottet 

beräknas följa med till helåret utifrån SKL´s senaste prognos. 

• Under hösten kommer eventuell markförsäljning att ske, är i dagsläget oklart hur even-

tuell vinst kommer påverka resultatet då markvärdering precis har beställts. 
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KOMMUNENS BOLAG 
 

Bolagen Utfall jan-aug 2015, före skatt Prognos 2015, efter skatt 

Mkr  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Strömstadsbyggen 7,1 3,6 3,5 3,5 5,4 -1,9 

Strömstadslokaler 5,1 2,1 3,0 1,5 3,2 -1,7 

Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

StrömstaNet -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 

Strömstads Badanstalt 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Resultat Bolagen 12,0 5,7 6,3 5,0 8,6 -3,6 

AB Strömstadsbyggen 
AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 7,1 Mkr. Årsprognosen uppgår till 3,5 Mkr efter 
skatt jämfört med budget.  
 
Bolaget visar ett bättre resultat än budget. Lägre ränte- och energikostnader påverkar resultatet posi-
tivt. Reparations och underhållskostnaderna är förskjutna till senare delen av året och prognosen höjs 
till 3,5 Mkr på årsbasis. 

AB StrömstaNet 
AB StrömstaNet redovisar ett negativt resultat på 0,5 Mkr. Årsprognosen uppgår till 0 Mkr efter skatt 
jämfört med budget.  
 
Det sämre resultatet beror på lägre fiberhyror än budgeterat. Eftersom intäktsmassan ökar i och med att 
bolaget växer så siktar vi på ett nollresultat i enlighet med budget på årsbasis. Under året har bolaget 
gått in som delägare i Netwest AB som är ett regionalt bolag för fiberfrågor. Detta kommer att generera 
större affärer på nationell nivå för Strömstad och regionen.

AB Strömstadsgaragen 
Strömstadsgaragen redovisar ett positivt resultat på 0 Mkr. Årsprognosen uppgår till 0 Mkr efter skatt 
jämfört med budget.  
 

AB Strömstadslokaler 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 5,1 Mkr. Årsprognosen uppgår till 1,5 Mkr efter skatt 
jämfört med budget.  
 
Utfallet är bättre än budget. Lägre ränte- och uppvärmningskostnader påverkar resultatet positivt. 
Reparations- och underhållskostnader kommer att öka i slutet av året. Simbassängen på badhuset är i 
stort behov av renovering som förmodligen kommer att genomföras under nästa år. 
 

AB Strömstads Badanstalt 
Strömstads Badanstalt redovisar ett positivt resultat på 0,3 Mkr. Årsprognosen uppgår till 0 Mkr efter 
skatt jämfört med budget.  
 
En osäkerhet råder om utfallet på årsbasis beroende på det nya uppdraget som bolaget har fått i och 
med byggnation av ny aktivitetshall. Resultatet har balanserat på nollstrecket och tår inga överrask-
ningar eftersom bolaget har förbrukat stor del av det egna kapitalet pga den långdragna rättsprocessen 
med Konkurrensverket. Intäkterna har påverkats negativt eftersom bassängen var stängd under 1,5 må-
nader på grund av av reparationsarbeten. Ersättningen från Konkurrensverket är med i intäkterna.

 
 
 



Bilaga 1 
     Tekniska nämnden 
          Statistik 
 

Färjetrafiken 

Aktiviteter             2015‐08‐31            2014‐08‐31 

Antal resande                 864 723               788 040 *) 

Antal fordon                  271 701                239 039 

Summa intäkter jan‐augusti            15.089.000 kr          12.952.459 kr 

Beräknat utfall jmf med budget 
för 2015 

  Ca     + 800.000 kr **   

*) Fjordline har trafikerat 3 mån 2014 

**) beräknat utifrån samma antal resande som under september‐december 2014 
 

Övriga hamninformation 

Intäkter         2015‐08‐31          2014‐08‐31 

Gästhamnen/ antal gästnätter 

Antal dagbesökande 

Antal gästnätter i Rossö 

             10 192 
               3 065 
 
                  319 

               9 470 
               3 947 

Gästhamnen har även 2015 haft en god beläggning med högre antal gästnätter 2015. 

 

Parkeringsintäkter 

Intäkter         2015‐08‐31          2014‐08‐31 

Parkeringsintäkter/tkr                4 998               5 442 

Felparkeringsintäkter/tkr                   597                  486 

Boende/pendelparkering/tkr               1 234                  973 

Totala intäkter 31/8/tkr               6 853               6 937 

Redovisningen kan ha en differens vid ett enstaka datum då redovisning kommer från olika 

aktörer för de olika betalmöjligheter som finns. Vid årsskiftet kan vi invänta samtliga 

intäkter inför bokslutet och få ett rättvisande resultat för helåret. 
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    Måluppfyllelse 

 

 

KF Mål och 
Fokusområde 
 
Mål 

 
 
Styrtal/anvisningar 

 
 
Mått 

 
 
Ansvarig 

 
 
Uppfyllt 
J/N 

 
 
Kommentar 

Bygga, bo och 
Miljö 

 

Bostadsbyggandet prioriteras under 
hela mandatperioden 
 
 
 
 
 
Strömstad skall vara en fossil 
oberoende kommun 2030 

200 nya byggrätter 
under 2015 
 
 
 
 
 
Andelen 
ekologisk/närproducer
ad mat ökat med 30 % 
avseende våra inköp 
 
 
 
 
 
 
Insamling av 
matavfall, att utreda 
och besluta under 
2015 för att starta 
under 2016 
 
 

Antal klara byggrätter
 
 
 
 
 
 
Andel 17,8% år 2014 
=> 23,1% år 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen Ja/Nej 
 
 
Startad Ja /Nej 

MBN
 
 
 
 
 
 
BUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
KF april 15 
 
 
KF april 15 

N
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
N 
 

I nuläget har dryga 100 byggrätter 
tillskapats. 
Helårsutfallet är beroende på 
utfallet i några pågående 
detaljplanearbeten. 
Måluppfyllelse är möjlig. 
 
Målet förväntas inte uppnås: 
Under perioden till och med 31/8 
var andelen ekologisk mat i 
förskola/ skola 18,6 % (att 
jämföra med samma period 2014 
då andelen var 17,2%). Vid 
delårsbokslutet i mars var dock 
andelen 20,1% 

Planen planeras att antas under 
2016.  

 
Matavfallsinsamling kommer inte 
att kunna genomföras under 
2016. I det pågående arbetet med 
ny avfallsplan finns 
matavfallsinsamling som ett mål 
med uppstart 2017‐2018. 

Uppleva och göra   

Strömstad skall vara ett attraktivt 
besöksmål 
 
 
 
Strömstad skall vara en ort med en 
stimulerande och attraktiv fritids och 
kulturverksamhet 

VM i orientering skall 
sätta kommunen på 
kartan 
 
 
Ett kulturhus skall 
etableras under 
mandatperioden 

Antal turister från 
länder utanför norden 
+30%  2018 jmf 2014 
 
 
Etablering klar Ja/Nej 

KS N
 
 
 
 
N 

Studiebesök har genomförts i 
Skottland. Planerings pågår 
tillsammans med berörd 
föreningar/förvaltningar 
 
Arbetsgrupp för etablering av 
kulturhus är tillsatt. Planering 
pågår. 
 
 
 

Omsorg och hälsa   

Korttidsplatser och 
övervakningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan med 
VGR 
 
Nytt särskilt boende i Strömstad 
tätort står klart 2018 

Förutsättningar för 
etablering skall 
utredas under 2015 
 
 
Projektering av särskilt 
boende skall påbörjas 
år 2015 

Utredning klar ja/nej
 
 
 
 
Projektering påbörjad 
ja/nej 

ON
 
 
 
 
Stdlokaler 

J
 
 
 
 
N* 

Planerad start 1/1 2016
 
 
 
 
Dialog pågår med KPR. *ON 
Förslag på placering 2015 

Trafik och 
Infrastruktur 

 

Ett trivsammare centrum för gående 
och cyklister till stöd för handel, 
besöksnäring och 
kommunmedlemmar 
 
Säkrare cykeltrafik 
 
 
 
 

Centrumplanen skall 
vara reviderad år 2016 
 
 
 
Ansökan skall göras 
hos Trafikverket om 
medfinansiering av 
belysning av 

Revidering klar ja/nej
 
 
 
 
Ansökan gjord ja/nej 
 
 
 
 

TN
 
 
 
 
TN 
 
 
 
 

 
 
 
 
J 
 
 
 
 

Arbetet startat, tidsplan 
presenteras för TN 29/9 
 
 
 
Ansökan skickad under våren 
2015 
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Säkrare skolvägar 
 
 
 
 

g/c,Strömstad‐Skee 
under 2015 
 
En säker trafiklösning 
för korsningen 
Karlsgatan‐Ringvägen 
ska finnas i samverkan 
med Trafikverket 
 
 
800 ytterligare 
fiberanslutningar 
under 2015 

 
 
Plan genomförd ja/nej 
 
 
 
 
 
 
Antal 
fiberanslutningar 

 
 
TN 
 
 
 
 
 
 
KF april 15 

 
 
N 

 
 
 
Trafikmätningar pågår som skall 
ligga till grund för vidare 
utredning 
 
 
 
 
Hittills 417 nyanslutningar 2015. 
Jobbar för att målet ska uppnås. 

Utbildning och 
Omsorg 

 

Vi har en god strategisk planering av 
förskole‐ och skolverksamheten 

Projektering av nya 
förskoleavdelningar i 
Skee ska vara 
genomförd under 
2015 
 
 
 
Planering av 
lokalbehov fram till 
2018 ska vara 
genomförd under 
2015 

Projektering klar 
ja/nej 
 
 
 
 
 
 
Planering genomförd 
ja/nej 

Stdlokaler
 
 
 
 
 
 
 
BUN 

N
 
 
 
 
 
 
 
J 

Delvis genomförd. BUF och 
Strömstadslokaler har 
presenterade den 26/8 ett förslag 
till nybyggnation av förskola i 
Skee. BUN har den 10/9 fattat 
beslut om att föreslå 
kommunstyrelsen att påbörja en 
projektering.  
Planeringen genomförd. Den 26 
augusti presenterade Barn‐ och 
utbildnings‐förvaltningen och 
Strömstadslokaler en utredning 
gällande lokalbehovet fram till 
2018. 

Näringsliv och 
arbete 

 

Strömstad kommun har ett brett 
näringsliv som säkrar arbetstillfällen 
och befolkningstillväxt 

KSAu ska utgöra 
kommunens 
näringslivsgrupp 
 
Under 2015 skall ett 
näringslivsråd 
etableras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myren planen skall 
antas under 2015 

Genomfört ja/nej
 
 
 
Etablering klar ja/nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen Ja/Nej 

KSAu
 
 
 
KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KF april 15 

J
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 

Handlingsplan för 
näringslivsutveckling antagen. 
 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 
är sedan årsskiftet kommunens 
näringslivsgrupp. Gruppen har 
under året haft tre möten där 
näringslivsfrågor diskuterats och 
behandlats. I övrigt har det 
genomförts ett antal 
företagsbesök. 9/7 genomfördes 
Sommarträffen för företagare på 
Quality SPA & Resort i Strömstad 
 
 

Medarbetare   

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsklimat och 
en miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering 
motverkas 

Medarbetarenkät 
genomförd 
Minskad 
personalomsättning 
Minskad 
långtidssjukrivning 

Ja/Nej
 
Ja/Nej 
 
Ja/Nej 

KS
 
Alla 
 
Alla 

N
 
 
 
N 

Medarbetarenkät genomförs  i 
november. 
Redovisas i samband med 
årsbokslut, mäts på helårsbasis 
Viss ökning. (från 52,5% till 
53,89%) Antal kalendersjukdagar 
överstigande 59 i % av totala 
antalet kalendersjukdagar,alla 
anställda 

Ekonomi   

Strömstads kommun har med en god 
ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för framtiden 

Resultatets andel av 
skatter och statsbidrag 
i genomsnitt de 4 
senaste åren, uppgår 
till minst 2,0 % vid 
mandatperiodens slut 
 

Resultat/ skatt och 
statsbidrag>= 2% 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Budgeteras för att klara målet. 
Mäts på helsårsbasis 
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Soliditet inkl. 
pensionsskuld ska öka 
eller hållas oförändrad 
Nämndernas 
nettokostnad 
överstiger inte 
budgeterad nivå 
Varje nämnd tar fram 
2 styrtal som mäter 
effektivitet 

Soliditet >= 21,8%
 
 
Nettokostnad <= 
631295 Tkr 
 
 
Ja/Nej 

J
 
 
N 

31/8 2015 var soliditeten 26,3%
 
 
ON nettokostnad överstiger den 
31/8 budgeterad nivå. 
 
 
Mäts på helsårsbasis 
 

Processer   

Strömstad kommun ger en god 
service till invånare och näringsliv 

Förändringsarbetet 
och organisations‐
översynen med fokus 
på strategisk ledning 
och kommunstyrel‐
sens egen verksamhet 
ska starta 2015 
 
Fortsatt 
organisationsöversyn 
med målbild för hur 
kommunstyrelsen ska 
se ut efter 
organisationsförändrin
gen 

Förändringsarbetet 
har startat ja/nej 
 
 
 
 
 
 
Ska vara 
kommunicerad och 
beslutad under år 
2015 

KS
 
 
 
 
 
 
 
KF april 15 

J Förändringsarbetet har startat.

 


