
   

 

Delårsrapport januari-mars 2017 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 4,3 mnkr, att jämföra med budget på 4,3 mnkr. Helårsprogno-
sen för kommunens resultat bedöms till 19,3 mnkr, att jämföra med budget på 17,0 mnkr. Resultatprognosen 
för koncernen uppgår till 31,5 mnkr. Av årets investeringsbudget på 317,9 mnkr har hittills förbrukats 10,5 
mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 284,5 mnkr, varav 257,1 mnkr 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 
2016. 

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 9 (42) personer un-
der årets två första månader, från 13 079 personer per 
31 december till 13 088 personer per 29 februari. Inflytt-
ningsnettot uppgår till 7 (2) personer och skillnaden mel-
lan antalet födda och döda är -2 (7) personer. Källa: SCB 

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) ökat 
jämfört med mars 2016, från 3,8 % till 4,6 %. Antalet öp-
pet arbetslösa uppgick till 262 stycken i mars 2017. Anta-
let öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har ökat från 
3,4 %till 4,4 % under samma tid. I mars 2017 var 36 ung-
domar är öppet arbetslösa i Strömstad. Nedan redovisas 
en jämförelse med genomsnittet i länet och riket, samt 
med mars månad föregående år. Källa: AMS 

 Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1603 1703 1603 1703 

Strömstad 6,2 6,8 3,8 4,6 

VG län 6,9 6,7 3,6 3,5 

Riket 7,8 7,6 4,0 3,9 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1603 1703 1603 1703 

Strömstad 6,2 7,2 3,4 4,4 

VG län 10,5 8,9 4,3 4,1 

Riket 12,2 10,7 4,6 4,2 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till 4,3 mnkr, att jämföra med 
budget på 4,3 mnkr.  

RESULTATRÄKNING 
mnkr 

Utfall 
1703 

Budget 
1703 

Avvi-
kelse 

Nettokostnader  -171,4 -169,7 -1,7 

Avskrivningar -4,3 -4,6 0,3 

Verksamhetens nettokostnader -175,7 -174,3 -1,4 

Skatt, statsbidrag, utjämning 179,2 177,8 1,4 

Finansnetto 0,8 0,8 0,0 

Periodens resultat 4,3 4,3 0,0 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 1,7 mnkr högre än pe-
riodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en avvikelse i 
jämförelse med budget på 2,8 mnkr. Kostnaderna övers-
tiger budget med 4,5 mnkr som i första hand beror på 
ökade kostnader för köp av konsulttjänster och högre 
personalkostnader.  

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 1,4 
mnkr högre än budget. Inom skatt och slutavräkning ett 
överskott med 1,5 mnkr mnkr, och inom den kommunala 
utjämningen ett underskott på 0,1 mnkr.  

Finansnetto 

Finansnetto utfaller med 0,8 mnkr vilket överrenstäm-
mer med budgeterad nivå för perioden. 

 

 

 

  

http://intranet.stromstad.se/2.677ff3e011df71149488000180903.html
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

BALANSRÄKNING 
mnkr 

Utgående 
balans 
1703 

Utgående 
balans 
1612 

Materiella anläggningstillgångar 539,6 536,4 

Finansiella anläggningstillgångar 53,4 53,4 

Summa anläggningstillgångar 593,0 589,8 

Likvida medel 46,6 15,8 

Övriga omsättningstillgångar 309,7 314,4 

Summa omsättningstillgångar 356,3 330,2 

Summa tillgångar 949,3 920,0 

Summa eget kapital 510,1 505,9 

Avsättningar 67,0 67,0 

Långfristiga skulder 133,1 123,3 

Kortfristiga skulder 239,1 223,8 

Summa avsättningar och skulder 439,2 414,2 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 949,3 920,0 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 3,2 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar.  

Likvida medel 

Likvida medel har ökat med 30,8 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 72,3 mnkr, en ökning med 24,1 
mnkr. Kommunens egna likvida medel har ökat med 6,7 
mnkr och redovisar ett saldo på -25,7 mnkr där bland an-
nat årlig pensionspremie inneburit utbetalningar på cirka 
20 mnkr under första kvartalet.  

 Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfon-
den med ett bokfört värde på 104,0 mnkr. Portföljens 
marknadsvärde var 113,8 mnkr. Orealiserad realisations-
vinst uppgick därmed till 9,8 mnkr, varav 3,1 mnkr inom 
räntebärande värdepapper och 6,7 mnkr inom aktieport-
följen. 

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 67,0 mnkr. Prognos på pensionsskulden upprät-
tas i samband med augustibokslutet då ny prognos be-
ställs från pensionsförvaltaren. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat med 9,8 mnkr från års-
skiftet. 0,3 mnkr av ökningen utgörs av periodiserade VA-
anslutningsavgifter. Drygt 9 mnkr är vatten/avlopp-och 
avfallskollektivens resultat som överförs till respektive in-
vesteringsfond.   

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har ökat med 15,3 mnkr där leveran-
törsskulden har minskat med 25,2 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot har 
påverkat kommunens kortfristiga skuld med 24,1 mnkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 52,6 mnkr 
inklusive sociala avgifter. Avstämning och prognos för 
årets förändring av semesterlöneskuld och övriga lönes-
kulder till personalen upprättas efter sommarperioden, 
vid delårsbokslut augusti. 
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INVESTERINGSREDOVISNING  

Investeringar sedan årets början uppgår till 10,5 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 317,9 
mnkr, varav 205,8 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2017. 112,1 mnkr har överförts från tidigare år 
enligt beslut.   

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 284,5 mnkr. Ny prognos kommer 
att göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

170331 
Prognos 

2017 
Budget 

2017 
Avvikelse 

2017 

KS 1,1 11,0 14,0 3,0 

SN 0,1 0,7 0,7 0,0 

BUN 0,1 5,7 5,7 0,0 

TN skatt 1,0 98,9 97,9 -1,0 

MBN 0,1 10,0 11,4 1,4 

S:a skattefi-
nans 2,4 126,3 129,7 3,4 

TN taxe 8,1 158,2 188,2 30,0 

Summa totalt 10,5 284,5 317,9 33,4 

 

Kommentarer till prognosen 

KS - Anslaget för verksamhetsrelaterade investeringar i 
förhyrda lokaler uppgår till 9,2 mnkr. En stor del kom-
mer tas i anspråk av genomförda investeringar i stads-
huset men bedömningen är att 2 mnkr inte kommer tas 
i anspråk  2017.  
Konstanslaget sparas för att användas till utemiljön vid 
lokstallet kommande år. 

BUN – Investeringar enligt plan 

SN – Investeringar enligt plan  

MBN – Huvuddelen av investeringarna (två nya fordon till 
räddningstjänsten) har förväntad leverans under andra 
halvan av 2017 och löper enligt plan. Investeringar i IT 
(nytt verksamhetssystem och e-arkiv) avvaktar försenad 
slutleverans och central upphandling. 

TN skatt – Beräknar ökade kostnader i belysningspro-
jektet mellan Skee och Drivnäs med 1,0 mnkr. Efter dialog 
med Trafikverket har det skett en förändring i vilken typ 
av belysning som krävs. Vid budgettillfället för fyra års se-
dan budgeterades det för lägre och billigare stolpar. Bud-
geten idag beräknas till 3,0 mnkr exkl. belysning på bro 
över E6. I övrigt bedöms investeringar i enlighet med 
plan. 

TN tax – För projekt Dubbel råvattenledning Bloms-
holm-Färingen råder det osäkerhet när uppstart kan ske. 
Inväntar besked från Lantmäteriet om ledningsrätter. 
Trolig start hösten 2017. Prognostiserat utfall 2017 3,0 
mnkr. Råder även osäkerhet när VA Flöghult kan påbör-
jas. Upphandling pågår, inväntar anbud i slutet av april. 
Beräknad start hösten 2017. Prognostiserat utfall 2017 
3,0 mnkr. I övrigt beräknas samtliga investeringar finan-
sieras inom kalkylen för brukningstaxan för vatten och 
avlopp.   
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RESULTATPROGNOS 2017 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt finansförvaltningen. 
Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 19,3 mnkr i jämförelse med budget 
på 17,0 mnkr. Nämndernas prognoser för 2017 följer budget förutom Socialnämnden som bedömer ett underskott främst 
för ökade kostnader för placeringar av barn-och unga samt konsultkostnader på grund av svårigheter att tillsätta vakanta 
tjänster inom Individ-och familjeomsorgen. Även Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott för ökade licenskostna-
der inom IT samt underskott för aktivitetshallen. Läs mer om respektive nämnds avvikelser nedan. 

Årsbudgeten för taxekollektiven är noll, som också förväntas följa budget.  

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 12,2 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 31,5 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2017 Prognos 2017 

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -17,7 -19,0 1,3 -72,3 -71,0 -1,3 

Socialnämnden -57,9 -57,4 -0,5 -243,1 -241,9 -1,2 

Barn- och utbildningsnämnden -83,4 -83,6 0,1 -325,5 -325,5 0,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,4 -3,4 2,0 -15,2 -15,2 0,0 

Miljö- och byggnämnden -6,4 -7,3 0,9 -27,9 -28,8 0,9 

Finansförvaltningen, verksamhet -0,2 -3,6 3,4 -19,8 -14,4 -5,4 

Semesterlöneskuld -8,6 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetsnetto nämnder -175,7 -174,3 -1,4 -703,8 -696,8 -7,0 

Skatter, statsbidrag och utjämning 179,2 177,8 1,4 719,1 711,3 7,8 

Finansnetto 0,8 0,8 0,0 4,0 2,6 1,5 

Resultat skattefinansierad vsh 4,3 4,3 0,0 19,3 17,0 2,3 

Taxekollektiven mnkr       

Tekniska nämnden, VA 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Avfall 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven *)    9,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

 

Kommunstyrelsen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Underskott inom IT-enheten med 0,6 mnkr, 
beror på ökade licenskostnader men även på 
att besparingen i budgetförslaget 2017 inte 
kunnat genomföras. Besparingen är kopplad  
till den förändrade administration och finan-
siering av datorer och surfplattor som rullas ut 
under kommande år. 

 Inom utvecklingsenheten beräknas ett under-
skott på 0,7 mnkr för aktivitetshallen. En över-
syn av avtalen kopplade till aktivitetshallen 
sker under året. 

 

 

Socialnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

 Inom Individ-och Familjeomsorg prognostice-
ras ett underskott på 2,7 mnkr. Större och fler 
familjer kommer fortsätta att ge en ökad kost-
nad för försörjningsstöd. Förväntad minusavvi-
kelse gällande försörjningsstöd kommer att ba-
lanseras av upparbetade migrationsmedel. Pla-
ceringskostnader inom barn och unga beräk-
nas ge ett underskott på 2,2 mnkr. Konsult-
kostnaderna förväntas överstiga budgeterade 
personalkostnader med 1,8 mnkr på grund av 
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svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Pro-
gnosen utgår från nuläget gällande konsultbe-
hov, vilket kan förändras om pågående rekry-
teringsarbete resulterar i anställningar.  

 Blockförhyrningar kommer att ha en negativ 
avvikelse på grund av outhyrda platser inom 
särskilda boenden motsvarande ett underskott 
på 0,5 mnkr. Upparbetad minusavvikelse kom-
mer inte kunna hämtas in även om platserna 
fylls. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 

 Måltidsverksamheten beräknas göra ett 
underskott på 2,5 mnkr. Underskottet är 
jämnt fördelat på högre personalkostna-
der och högre livsmedelskostnader än 
budgeterat. Ett intensivt arbete pågår 
med att minimera underskottet. 

 Resurscentrum visar ett överskott vilket 
beror på vakans i tjänsteunderlaget inom 
specialundervisning samt att delar av 
tjänster riktats mot migrationskostnader 
som täckts av statsbidrag. Prognosen på 
årsbasis är ett överskott på cirka 1,0 
mnkr, vilket grundar sig i att verksam-
heten under andra halvåret beräknas 
återgå till normalläge där vakanser är till-
satta och de tjänster som riktats mot mi-
grationen upphör. 

 Gymnasiets överskottet är främst hänför-
bart till undervisningsorganisationen och 
är en följd av en effektivare personalpla-
nering än vad som tidigare varit fallet. 
Prognosen på årsbasis beräknas till cirka 
0,8 mnkr, men den är osäker då elevflö-
det inför det kommande läsåret påverkar 
både kostnader och intäkter.   
 

 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verk-
samhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Ett sparbeting finns avseende fordonsut-
redning på totalt 0,6 mnkr på helår. Utred-
ningen avser en översyn över Strömstad 
kommuns samtliga fordon. Sparbetinget 
ska dock inte belasta tekniska nämnden.   

 Allmän markreserv visar ett överskott vil-
ket beror på avverkning av skog i Skee. 
Medlen kommer bl.a. att användas till 
plantering och underhåll av kommunens 
skog. Kommer att genomföras under 
2017. 

Miljö- och byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Ett underskott prognosticeras för personal-
kostnader med 0,5 mnkr inom Räddnings-
tjänsten. Prognosen baseras på likvärdigt an-
tal larm som föregående år.  

 Personalkostnaderna inom övrig verksam-
heter förväntas ge ett överskott med 1,9 
mnkr på grund av vakanser, tjänstledigheter 
samt sjukskrivningar. 

 Svårt att dra slutsatser om vilken inverkan 
personalomsättning och personalbrist med-
för. Intäkterna påverkas negativt samtidigt 
som kostnaderna för personal minskar på 
kort sikt. Kostnadsbesparing kan komma att 
ätas upp av tillfälliga åtgärder.  

 

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Skatteintäkter och slutavräkning visar en prognos 
på +4,6 mnkr och kostnadsutjämningen ett pro-
gnosticerat överskott på 1,3 mnkr.  Fastighetsav-
giften prognos är +2,3 mnkr. Överskottsutdelning 
från Kommuninvest med 1,7 mnkr. Driftbidrag till 
Strömstads Badanstalt -0,5 mnkr. Underskott för 
pensioner med 4,0 mnkr. Ianspråktagande av 
2016 års byggbonus med 1,6 mnkr. 

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verk-
samhet 

VA, Avfall- och Fjärrvärme 

Verksamhetsresultatet för Vatten-och avlopps-
verksamheten är överskott med +7,1 mnkr, Av-
fallsverksamheten +2,5 mnkr samt +0,1 mnkr. 
Samtliga resultat överförs till fondering och på-
verkar inte kommunens resultat. Orsaken till 
överskotten är bl.a. taxehöjning av VA-avgifter på 
13 %. För avfallsverksamheten beror överskottet 
till största del av säsongsvariationer då mycket av 
verksamheten sker maj-sept.  

Inget oförutsett har uppstått under perioden. 
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KOMMUNENS BOLAG 

 

 

 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2017 Prognos 2017 

mnkr efter skatt Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Strömstadsbyggen 1,4 2,2 -0,8 8,5 8,7 -0,2 

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

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

StrömstaNet 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 

Strömstads Badanstalt 0,1 -0,1 0,2 0,1 -0,4 0,5 

Resultat Bolagen 4,7 3,0 1,7 12,2 11,9 0,3 

 
 

AB Strömstadsbyggen 
 
Ökade kostnader för fastighetsskötsel på grund av fler an-
ställda i och med överlappning i samband med pensionsav-
gångar. De kommunala taxebundna kostnaderna för vat-
ten, el, sophantering m.m. har ökat med 14 procent vilket 
är mer än beräknat. 
 
Etapp 2 av underhållsarbetena på Skepparen (cirka 50 lä-
genheter) pågår till en kostnad på cirka 16 mnkr och kom-
mer inte att leda till ökade hyresintäkter i motsvarande 
grad. Verksamheten har under de senaste åren ökat med 
cirka 14 procent. Under året startar ett underhållsarbete 
av taken på fastigheten Fiskaren. Åtgärden är kostnadsbe-
räknad till 4,4 mnkr. Räntekostnaderna sjunker tack vare 
åtgärder i slutet av förra året med en stängning av en 
ränte-swap. 
 
Positivt förhandsbesked har erhållits för byggnation på fas-
tigheten Norrkärr där bolaget planerar för att uppföra ett 
Kombo Mini hus i en första etapp om 48 lägenheter. Arbe-
tet med ansökan om bygglov har påbörjats. För byggnation 
på Norrkärr så behövs en upplåning på cirka 80 mnkr, om 
allt flyter på utan förhinder så kan detta bli aktuellt i no-
vember -december 2017. 
 

AB Strömstadslokaler 
 
Bolaget har förvärvat fastigheten Mekanikerna 1 
(Crawford) och tillträder fastigheten under april månad. 
Fastigheten är på cirka 5 000 kvm och kommer att succe-
sivt att fyllas med i huvudsak kommunen som hyresgäst. 
Förvärvet kommer att belasta årets resultat med drifts-
kostnader innan lokalerna är anpassade och klara för kom-
munens behov av lokaler. 
 
Bolaget har under mars månad förvärvat fastigheten Kor-
pen 16 (Nygatan 3). 
 

Ett större arbete med att renovera och utveckla fastig-
heten Skagerack har påbörjat under fjolåret och pågår för 
att skapa ett Kulturhus på övre delarna i fastigheten. Ett 
10-årigt hyreskontrakt har tecknats med Kommunen. Bola-
get har fortsatt stora extra kostnader för Badhuset där fas-
tigheten är i ett mycket stort behov av en renovering av 
simbassängerna.  
 
En realisationsvinst på cirka 1,2 mnkr har erhållits för för-
säljningen av MS Viksten. Vidare har större underhålls åt-
gärder (låssystem) på Gymnasiefastigheten utförts som re-
glerats med hyresgästen vilket ökat intäkterna med cirka 
0,8 mnkr med medföljande ökning av underhållskostna-
derna. Räntekostnader har minskat till cirka 2,7 % i genom-
snitt på krediterna. Kostnader för administration och 
driftsfrågor kommer att öka i och med att bolaget har ökat 
sin verksamhet med cirka 25 procent på fem år. 
  
Under året planeras investeringar i 12 nya förskoleavdel-
ningar, en upprustning av utomhusmiljön på Strömstierna 
skolan, renovering av badhuset, nybyggnad alternativt om-
byggnad av köken i kommunens lokaler. 
 
Bolaget har ökat upplåningen under årets första kvartal 
med 40 mnkr för köp av Mekanikern 1 samt utbyggnad av 
skola Näsinge. 

 

AB Strömstanet 
 
Resultatet är som budgeterat och verksamheten går som 
planerat. Antalet kunder uppgick vid årsskiftet till 3 400 att 
jämföra med det mål om 2 500 kunder som sattes vid bola-
gets bildande. Målsättningen har nu höjts till 5 000 kunder. 
 
Befintlig likviditet skall finansiera planerade investeringar 
under året 
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AB Strömstads Badanstalt 
 
Första kvartalet visar en vinst på 0,1 mnkr utan att det äs-
kade driftbidrag från koncernen inkluderats i resultatet. I 
övrigt har kända intäkter och kostnader periodiserats. 
 
Försäljning av träningscyklar till ett försäljningsvärde av 0,1 
mnkr är starkt bidragande till plusresultatet.  
 
Intäkterna från friskvårdsverksamheten (träningskort och 
antalet tillfälliga besök) har sjunkit i förhållande till samma 
period 2016. Medan personalkostnaderna är lägre än förra 
årets första kvartal. Personalkostnadens beräkning är ba-
serad på en uträkning där SPA är exkluderad. Bad och sim-
verksamheten är i paritet med föregående år. Uppdraget 
med aktivitetshallen följer budget. 
 
Under förutsättning att Badbolaget erhåller driftbidrag 
från koncernen på 0,5 mnkr kan resultatet för första kvar-
talet förbättras med 0,1 mnkr.  
 
Besparingsprogrammet som lades under 2016 har gett re-
sultat på personalbudget. Samtidigt har Badbolaget tappat 
på intäkter och förlorat kundunderlag i förhållande till 
första kvartalet 2016. Under första kvartalet 2016 hade 
Badbolaget ett mera gynnsamt kontrakt med kommunen i 
form av riktade friskvårdsinsatser för personalen som del-
vis kan förklara tappet.  
 
Utifrån denna kvartalsrapport och med ett koncernbidrag 
på 0,5 mnkr ser förutsättningarna goda ut för att hålla 
budget för 2017. 
Prioriterade insatser för Badbolaget är att offensivt jobba 
med att behålla och attrahera nya kunder till verksamhet-
erna. Fortsatt medvetenhet i personalbemanning. Viktigt 
också att skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla 
produkter i en marknad som delvis är konkurrensutsatt 
och styrd av trender och snabba förändringar.  
Vår goda service och bemötande är och ska vara fram-
gångsfaktor för vår verksamhet.  
 
 
 

  

 


