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Kvartalsrapport januari-mars 2015 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 3 Mkr, att jämföra med budget på 3,3 Mkr. Helårsprognosen 
för kommunens resultat bedöms till 5,8 Mkr, att jämföra med budget på 12 Mkr. Resultatprognosen för kon-
cernen uppgår till 7,9 Mkr. Av årets investeringsbudget på 159,4 Mkr har hittills förbrukats 9,6 Mkr netto. 
Prognosen för helåret bedöms till 102 Mkr, varav 66,2 Mkr avser Tekniska nämnden.

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och 
med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovis-
ning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 au-
gusti. Siffror inom parentes avser motsvarande period år 
2014. 

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 33 (13) personer un-
der årets två första månader, från 12 694 personer per 
31 december till 12 727 personer per 28 februari. Inflytt-
ningsnettot uppgår till -5 (27) personer och skillnaden 
mellan antalet födda och döda är -6 (-6) personer. Källa: 

SCB 

Prognosen per 1 november är 12 980 personer. Det inne-
bär en förväntad ökning med 286 personer från årsskif-
tet, eller med 253 personer från 28 februari. Invånaran-
talet 1 november ligger till grund för bidrag och avgifter i 
den kommunalekonomiska utjämningen år 2015.  

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
minskat med 20 personer jämfört med mars 2014, från 
238 till 218 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar 
(18-24 år) har minskat från 35 till 30 personer under 
samma tid. Nedan redovisas en jämförelse med genom-
snittet i länet och riket, samt med mars månad föregå-
ende år. Strömstad har liksom tidigare en klart lägre ar-
betslöshet. Källa: AMS 

 Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1403 1503 1403 1503 

Strömstad 6,2 6,1 4,2 3,9 

VG län 7,8 7,3 4,1 3,8 

Sverige 8,2 7,9 4,3 4,0 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1403 1503 1403 1503 

Strömstad 8,4 7,2 4,2 3,6 

VG län 14,0 11,9 5,3 4,7 

Sverige 15,6 13,7 5,5 4,9 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till 3 Mkr, att jämföra med 
budget på 3,3 Mkr.  

RESULTATRÄKNING 
Mkr 

Utfall 
1503 

Budget 
1503 

Avvi-

kelse 

Nettokostnader exkl avskrivn -152,2 -153,6 1,4 

Avskrivningar -3,7 -3,7 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -155,9 -157,3 1,4 

Skatt, statsbidrag, utjämning 158,2 160,0 -1,8 

Finansnetto 0,7 0,6 0,1 

Periodens resultat 3,0 3,3 -0,3 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 1,4 Mkr lägre än pe-
riodbudgeten. Intäkterna är 1,5 Mkr lägre än budget, där 
inkomna bidrag är 2 Mkr högre än budgeterat medan 
parkeringsintäkter och övrig försäljning är 3,3 Mkr lägre 
än budget. Kostnadssidan redovisar 2,9 Mkr lägre än bud-
geterat. Högre konsultkostnader på 1,4 Mkr och perso-
nalkostnader på 1,5 Mkr uppvägs av lägre anläggnings-
kostnader på 3,6 Mkr och lägre inköp av främst förbruk-
ningsmaterial- och inventarier på drygt 2 Mkr. 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är 1,8 Mkr 
lägre än budget som beror på sänkt skatt med 0,3 Mkr, 
försämrad slutavräkning, 0,5 Mkr, och lägre bidrag inom 
den kommunala utjämningen på 0,9 Mkr.  

Finansnetto 

Finansnettot utfaller med 0,7 Mkr, vilket är 0,1 Mkr 
bättre än budgeterat som avser höjd borgensavgift för 
bolagens lån. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

BALANSRÄKNING 
Mkr 

Utgående 
balans 
1503 

Utgående 
balans 
1412 

Materiella anläggningstillgångar 455,7 452,6 

Finansiella anläggningstillgångar 42,2 27,2 

Summa anläggningstillgångar 498,0 479,8 

Likvida medel 79,0 117,1 

Övriga omsättningstillgångar 210,0 226,8 

Summa omsättningstillgångar 289,0 343,9 

Summa tillgångar 787,0 823,7 

Summa eget kapital 452,2 449,2 

Avsättningar 56,0 56,0 

Långfristiga skulder 98,6 97,4 

Kortfristiga skulder 180,2 221,1 

Summa avsättningar och skulder 334,8 374,5 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 787,0 823,7 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 3,1 Mkr, vilket består av pe-
riodens nyanskaffningar minus avskrivningar. 15 Mkr har 
utbetalats till AB Strömstadslokaler som aktieägartill-
skott avseende ny aktivitetshall. 

Omsättningstillgångar 

I utgående balans per 31 mars ingår pensionsfonden med 
ett bokfört värde på 86,4 Mkr, efter återinvestering av er-
hållna intäkter med 0,1 Mkr. Portföljens marknadsvärde 
var 109,3 Mkr. Orealiserad realisationsvinst uppgick där-
med till 22,9 Mkr, varav 4,6 Mkr inom räntebärande vär-
depapper och 18,3 Mkr inom aktieportföljen. 

Exploateringsverksamhet 

Inga nya områden eller försäljningar har tillkommit 
under 2015. 

Likvida medel 

Likvida medel har minskat med 38,1 Mkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 75,1 Mkr, en ökning med 6,9 
Mkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 
45,7 Mkr och redovisar ett saldo på 3,9 Mkr där ak-
tieägartillskott, årlig pensionspremie samt investeringar i 
stadshuset inneburit utbetalningar på ca 40 Mkr under 
första kvartalet.  

Totalt sett beräknas likvida medel vid årets slut vara strax 
över 0 till följd av investeringar i framförallt bolagen där 
finansiering delvis sker med egna medel.  

 

 
 
Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 56 Mkr. Ny prognos beställs från pensionsförval-
taren i samband med augustibokslutet. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulder har ökat marginellt från 97,4 Mkr 
till 98,6 Mkr som utgörs av periodiserade VA-anslutnings-
avgifter. Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt.  

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 40,9 Mkr från 221,1 
Mkr till 180,2 där leverantörsskulden har minskat med 
11,2 Mkr sedan årsskiftet. I totala skulden ingår bolagens 
koncernkontobehållning på 75,1 Mkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till drygt 40 
Mkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör cirka 
en fjärdedel av de totala kortfristiga skulderna och i prak-
tiken kan dessa skulder mer betraktas som långfristiga. 
Avstämning och prognos för årets förändring av se-
mesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen 
upprättas efter sommarperioden, vid delårsbokslut au-
gusti. 
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INVESTERINGSREDOVISNING  

Investeringar sedan årets början uppgår till 9,6 Mkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 159,4 
Mkr, varav 97,8 Mkr avser nya objekt, beslutade i budget 
2014. 61,6 Mkr har överförts från tidigare år enligt beslut 
tagna under 2015.  

Investeringsprognosen för året är 102 Mkr. Ny prognos 
kommer att göras i samband med augustibokslutet. 

 

Mkr 
Utfall  

150331 
Prognos 

2015 
Budget 

2015 
Avvikelse 

2015 

KS 0,6 3,2 11,2 8,1 

ON 0,0 1,2 1,2 0,0 

BUN 2,4 4,1 4,1 0,0 

TN skatt 1,8 20,0 39,1 17,3 

MBN 0,0 7,3 7,3 0,0 

S:a skattefi-

nans 4,9 35,8 62,9 25,4 

TN taxe 4,7 66,2 96,4 25,5 

Summa totalt 9,6 102,0 159,4 50,9 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Investeringarna följer planen förutom projekt för E-
tjänster och utveckling av E-strategi samt ombyggnad i 
Stadshuset. Detta planeras ske i inledningen av 2016. 

BUN – Investeringar enligt plan 

OMS – Investeringar enligt plan  

MBN – Investeringar enligt plan 

TN skatt – Hamnverksamhetens nyttjande av beviljade 
investeringsmedel är svårt att bedöma omfattningen av 
och när i tiden investeringar sker. Bedömningen är att 
2015 kommer projekten avseende färjeläget vara osä-
kert. Genomgång pågår av beviljade projekt och det kom-
mer att göras en aktivitetsredogörelse för projekten som 
visar när det kan ske eller om det är projekt som inte ska 
utföras. Redovisning kommer att vara klar i samband 
med budgetäskande för 2016. 

TN tax – Bedömning av årets investeringar är svår tidigt 
på året och får betraktas som uppskattning tills delårs-
bokslut i augusti. Samtliga investeringar finansieras inom 
kalkylen för brukningstaxan för vatten och avlopp. Större 
projekt som pågår är dubblering av råvattenledning, VA 
Flöghult, VA Lilla Åseröd, dagvattenåtgärder Seläter, VA 
Öddö, projektering av utbyggnad Österröd, trycksteg-
ringsstation Stare samt lågreservoar Ekenäs. 
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RESULTATPROGNOS 2015 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 5,8 Mkr vilket är 6,2 Mkr lägre än 
budgeterade 12 Mkr. Största avvikelserna mot budget är inom omsorgsnämnden på -4,6 Mkr, barn- och utbildningsnämn-
den -3,2 Mkr och inom skatter och bidrag -3 Mkr. Återbetalning av AFA-premier bidrar med ca 5,3 Mkr. 

Årsbudgeten för taxekollektiven är noll, som också förväntas följa budget. Prognosen för kommunen utgörs av de samman-
lagda bedömningarna från respektive förvaltning samt finansförvaltningen.  

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 2,1 Mkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 7,9 Mkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2015 Prognos 2015 

Mkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -13,7 -15,5 1,7 -59,0 -59,0 0,0 

Omsorgsnämnden -58,8 -54,9 -3,9 -227,2 -222,6 -4,6 

Barn- och utbildningsnämnden -77,1 -75,5 -1,6 -304,1 -300,9 -3,2 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 0,6 -1,3 2,0 -8,2 -8,2 0,0 

Miljö- och byggnämnden -6,0 -5,6 -0,4 -25,5 -24,8 -0,7 

Finansförvaltningen, verksamhet -0,9 -4,6 3,7 -10,6 -15,9 5,3 

Verksamhetsnetto nämnder -155,9 -157,3 1,4 -634,4 -631,3 -3,2 

Skatter, statsbidrag och utjämning 158,2 160,0 -1,8 636,8 639,9 -3,0 

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

Resultat skattefinansierad vsh 3,0 3,3 -0,3 5,8 12,0 -6,2 

Avgår reavinst och exploateringsnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter justering skattefin vsh 3,0 3,3 -0,3 5,8 12,0 -6,2 

Taxekollektiven Mkr       

Tekniska nämnden, VA 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Avfall 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven *)    6,9  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs utjämningsfond 

 

Kommunstyrelsen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Förvaltningens verksamheter redovisar mindre av-
vikelser, bedömningen görs att budget kommer att 
följas. 

 

Omsorgsnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

• Gemensam administration + 1 Mkr, -0,8 Mkr 
felbokfört gällande blockförhyrningar, 1 Mkr 
mer i återbetalning gentemot budgeterat för 
sociala avgifter  

 

 
unga/äldre, 0,8 Mkr restriktivitet när det gäller 
utbildningsmedel/övriga kostnader 

 

• Vård och omsorg -2,6 Mkr, ökade personal-
kostnader 

• Stöd och service -3 Mkr, kostsamma place-
ringsärenden 

• Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 0 

Eventuella, i dagsläget okända framtida placerings-
ärenden kan förändra prognostiserat resultat vid 
årets slut gällande de båda verksamheterna Social-
tjänst IFO och Stöd och service. 
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Barn- och Utbildningsnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

• Måltid- och städenheten -0,75 Mkr, beror till 
största delen på kostnader för vikarier inom 
måltider 

• Särskolan 0,2 Mkr, lägre interkommunala av-
gifter än beräknat 

• Skolskjutsverksamheten -0,25 Mkr, till följd av 
dyrare trafikavtal 

• Grundskolan -2,3 Mkr, underskott särskilda 
stödet med 1,8 Mkr samt inom interkommu-
nala mellanhavanden med 0,5 Mkr 

• Gymnasiet -1 Mkr, osäker prognos då det ännu 
inte är klart med hur elevflödena ser ut till hös-
ten. Med hänsyn taget till de preliminära an-
sökningarna pekar dock det mesta på att ett 
underskott inom de interkommunala mellan-
havandena är svåra att undvika. 

De flesta av kostnaderna har varit kända för förvalt-
ningen redan inför budgetarbetet för 2015 och har 
även kommunicerats till nämnd och kommunled-
ningen. 

 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Avvikelser på kapitalkostnader då driftsatta inve-
steringar i december inte finns med i budget. I öv-
rigt avviker periodiseringen av budget då svårig-
heter råder av bedömning när underhållsarbeten 
sker. 

Bedömning av främst intäkter så här tidigt på året 
är svårt att prognostisera då det är först i augusti 
som en summering kan ske. 

Ytterligare händelser har uppstått för erosionsskyd-
det i färjeläget, undersökningar pågår. Rapporte-
ring kommer att ske så snart den pågående under-
sökningen är klar. 

 

Miljö- och Byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

• Miljö- och byggnämnden och förvaltning  
-0,1 Mkr, utbildningskostnader samt intäkter 
som ej beräknas komma in som budgeterat 

• Plan och kart -0,1 Mkr, intäkter som ej beräk-
nas komma in 

• Bygg -0,4 Mkr, personalbrist ger en besparing 
på kostnadssidan samtidigt som  
intäkterna minskar. Verksamhetens problem 
är större än budgetavvikelsen påvisar. 

 

 

Miljö- och Byggnämnden forts.  

Personalbrist samt effektförlust i samband med 
inskolning av ny personal för att effektiviteten 
sjunker i alla verksamheter. 

 

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Återbetalning av 2004-års AFA premier ca 5,3 Mkr. 

Negativ prognos inom skatt och bidrag på 3 Mkr 
som avser lägre skatteintäkter och slutavräkning 
samt högre kostnadsutjämning. 

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 

VA-kollektivet och Avfallshanteringen 

Bedömning är att budget kommer att följas.  
 

Fjärrvärmeverket 

Ackumulerat underskott kommer att påverka re-
sultatet negativt. Översyn av ny taxa från 2016 
kommer att ske. 
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KOMMUNENS BOLAG 

 

 

 

 
 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2015 Prognos 2015 

Mkr efter skatt Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Strömstadsbyggen 1,7 1,3 0,3 2,0 5,4 -3,4 

Strömstadslokaler 1,1 0,8 0,3 0,0 3,2 -3,2 

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

StrömstaNet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strömstads Badanstalt -0,2 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 

Resultat Bolagen 2,6 2,1 0,5 2,1 8,6 -6,5 

 

AB Strömstadsbyggen 

Utfallet för årets första månader är något bättre än budget. 
Bolaget har omfattande renoveringsbehov i kvarteret Skep-
paren och fastigheten Granen. Bolaget kommer att ta lån på 
30 Mkr till nybyggnationen på Mällby I som kostnadsberäk-
nas till ca 70 Mkr. Nybyggnation av 46 lägenheter på Mällby 
II förväntas starta efter sommaren för färdigställande år 
2016. Årets kapitalbehov för denna byggnation är 25 Mkr 
och totala kostnaden är beräknad till 52 Mkr.  

AB Strömstadslokaler 

Årets första månader följer budget. Simbassängen på Ba-
danstalten är i ett akut behov av en större renovering.  Ett 
arbete pågår nu under våren för att ta fram en kostnadskal-
kyl för nödvändiga åtgärder vilket befaras medföra stora re-
parationskostnader. Bolaget har en pågående tvist i Udde-
valla Tingsrätt med AB Strandbaren IAH avseende en hyres-
rabatt. Bolaget kommer under året att göra nyupplåning på 
40 Mkr till aktivitetshallen på Strömsvallen som är kost-
nadsberäknad till 55 Mkr. Investeringen på Strömstierna-
skolan kommer att slutföras under året och kostnadsberäk-
nas till ca 10 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Strömstanet 

Årets första månader följer budget liksom prognosen för 
året. Under året kommer bolaget att ansöka om utökad 
borgen med 40 Mkr för att fullfölja utbyggnad av fibernätet 
i hela kommunen.  

AB Strömstads Badanstalt 

Sämre utfall för perioden på grund av akuta reparationer av 
simbassängen som lett till stängning av bassängen. Bolaget 
belastas fortfarande av kostnader med anledning av den på-
gående processen mot Konkurrensverket. Vidtagna åtgär-
der på kostnadssidan är att externa aktörer kommer att 
hyra lokaler i badhuset. Förändringar på SPA-avdelningen 
har medfört en ökning av besökarantalet och därmed en 
förbättrad intäkt.   

 


