
   

 

Delårsrapport januari-mars 2018 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till -1,8 mnkr, att jämföra med budget på 1,9 mnkr. Helårspro-
gnosen för kommunens resultat bedöms till 16,1 mnkr, att jämföra med budget på 15,0 mnkr. Resultatpro-
gnosen för koncernen uppgår till 25,9 mnkr. Av årets investeringsbudget på 361,8 mnkr har hittills förbrukats 
50,3 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 323,5 mnkr, varav 185,6 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.  

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 19 personer under 
årets tre första månader, från 13 218 personer per 31 de-
cember till 13 237 personer per 31 mars. Inflyttningsnett-
tot uppgår till 24 personer och skillnaden mellan antalet 
födda och döda är -5 personer. Källa: SCB 

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
sänkts jämfört med mars 2017, från 4,6 % till 4,1 %. An-
talet öppet arbetslösa uppgick till 240 stycken i mars 
2018. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har 
sänkts från 4,4 % till 2,5 % under samma tid. I mars 2018 
var 19 ungdomar öppet arbetslösa i Strömstad. Nedan re-
dovisas 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 

 1703 1803 1703 1803 

Strömstad 6,8 6,5 4,6 4,1 

VG län 6,7 6,4 
 

3,5 3,4 

Riket 7,6 7,2 3,9 3,8 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1703 1803 1703 1803 

Strömstad 7,2 5,2 4,4 2,5 
 VG län 8,9 7,3 

 
4,1 3,6 

Riket 10,7 9,1 4,2 3,8 
 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till -1,8 mnkr, att jämföra med 
budget på 1,9 mnkr.  

RESULTATRÄKNING 
mnkr 

Utfall 
1803 

Budget 
1803 

Avvi-
kelse 

Nettokostnader  -181,7 -179,1 -2,6 

Avskrivningar -4,8 -5,1 0,3 

Verksamhetens nettokostnader -186,5 -184,2 -2,3 

Skatt, statsbidrag, utjämning 183,6 185,9 -2,3 

Finansnetto 1,1 0,2 0,9 

Periodens resultat -1,8 1,9 -3,7 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än pe-
riodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en avvikelse i 
jämförelse med budget på 0,4 mnkr. Kostnaderna övers-
tiger budget med 3,0 mnkr som i första hand beror på 
högre personalkostnader.  

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 2,3 
mnkr lägre än budget. Inom skatt överskott med 0,2 
mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,3 mnkr, och 
inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 
mnkr.  

Finansnetto 

Finansnetto utfaller med 1,1 mnkr vilket är högre än bud-
geterat för perioden. Detta beror delvis på reavinst vid 
försäljning av fonder samt att inga kostnadsräntor för lån 
eller pensionskuld har belastat periodresultatet. 

 

 

 

  

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

BALANSRÄKNING 
mnkr 

Utgående 
balans 
1803 

Utgående 
balans 
1712 

Materiella anläggningstillgångar 690,2 647,8 

Finansiella anläggningstillgångar 59,0 59,0 

Summa anläggningstillgångar 749,2 706,8 

Likvida medel 8,0 16,7 

Övriga omsättningstillgångar 285,6 328,5 

Summa omsättningstillgångar 293,6 345,2 

Summa tillgångar 1 042,8 1 052,0 

Summa eget kapital 536,7 538,5 

Avsättningar 71,0 71,0 

Långfristiga skulder 157,2 143,3 

Kortfristiga skulder 277,9 299,2 

Summa avsättningar och skulder 506,1 513,5 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 042,8 1 052,0 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 42,4 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Merpar-
ten av tillgångsökningen består av investeringar i nytt re-
ningsverk samt kaj. 

Likvida medel 

Likvida medel har minskat med 8,7 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 65,2 mnkr, en ökning med 0,6 
mnkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 
9,3 mnkr och redovisar ett saldo på -57,2 mnkr där bland 
annat årlig pensionspremie inneburit utbetalningar på 
cirka 20 mnkr under första kvartalet samt investeringar.  

Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfon-
den med ett bokfört värde på 105,4 mnkr. Portföljens 
marknadsvärde var 118,2 mnkr. Orealiserad realisations-
vinst uppgick därmed till 12,9 mnkr, varav 2,8 mnkr inom 
räntebärande värdepapper och 10,1 mnkr inom aktie-
portföljen.  

Försäljning av korträntefond samt bostadsobligations-
fond har gjorts med 45,0 mnkr för att finansiera investe-
ringar. Dessa fonder är placeringar från likvida medel för 
att minska överskottet på koncernkontot. 

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 71,0 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 13,9 mnkr från 
årsskiftet. 2,9 mnkr av ökningen utgörs av periodiserade 
VA-anslutningsavgifter. Drygt 11 mnkr är vatten/avlopp-
och avfallskollektivens resultat som överförs till respek-
tive investeringsfond.   

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 21,3 mnkr där leve-
rantörsskulden har minskat med 14,3 mnkr sedan årsskif-
tet. Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot 
har påverkat kommunens kortfristiga skuld med 0,6 
mnkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 53,0 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 50,3 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 361,8 
mnkr, varav 144,4 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2018. 217,4 mnkr har överförts från tidigare år 
enligt beslut.   

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 323,5 mnkr. Ny prognos kommer 
att göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

180331 
Prognos 

2018 
Budget 

2018 
Avvikelse 

2018 

KS 1,3 9,5 9,5 0,0 

SN 0,1 1,6 1,6 0,0 

BUN 0,1 5,3 5,3 0,0 

TN skatt 15,4 118,9 131,4 12,5 

MBN 0,5 2,6 6,4 3,8 

S:a skattefi-
nans 17,4 137,9 154,2 16,3 

TN taxe 32,9 185,6 207,6 22,0 

Summa totalt 50,3 323,5 361,8 38,3 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Investeringar enligt plan 

BUN – Investeringar enligt plan 

SN – Investeringar enligt plan  

MBN – Under början av 2018 har räddningstjänstens in-
vesterings- och utbytesplan (2018-2027) reviderats vilket 
innebär att två större fordonsinvesteringar (3,3 mnkr) 
skjutits ett år framåt. Ytterligare två mindre investeringar 
inom räddningstjänstens verksamhet skjuts på framtiden 
(0,9 mnkr) med anledning av den reviderade investe-
ringsplanen. Detta förklarar den prognostiserade avvikel-
sen i förhållande till investeringsbudgeten. 

TN skatt – Årets investeringar uppgår till 15,4 mnkr per 
31 mars 2018. De större investeringarna som gjorts är Kaj 
Kustbevakning 10,8 mnkr, projektering av uppgradering i 
färjeläget 2,8 mnkr, Centrumplan 0,6 mnkr samt utbyte 
av bryggor 0,6 mnkr.  
 
Flera av projekten är pågående bland annat Kaj Kustbe-
vakning, projektering av uppgraderingar i färjeläget, 
Strandpromenaden, uppgradering av kommunens p-
automater, centrumplan,  belysningsprojekt, utbyte av 
bryggor med mera.  
 
Totalt budgeterade medel för 2018 uppgår till 131,4 
mnkr. Av dess beräknas 118,8 mnkr användas under 
2018. Förseningar i projekt reparation av ångbåtskajen 
(6,5 mnkr) och inköp av ISPS-staket (1,0 mnkr) medför 
att det prognosticeras att dessa inte kommer att ge-
nomföras under 2018.  

 

TN tax – Årets VA-investeringar uppgår till 32,9 mnkr 
per 31 mars 2018. De större investeringarna som gjorts 
avser utbyggnad av Österröd 27,9 mnkr, Vatten och av-
lopp i Flöghult 4,1 mnkr.  
 
Totalt budgeterade medel för 2018 inom VA uppgår till 
203,5 mnkr. Av dess beräknas 181,5 mnkr användas un-
der 2018. Förseningar i projekt dubbel råvattenledning 
Blomsholm-Färingen (15,0 mnkr) samt avloppspump-
station till Öddö/Bojar/Skeppshället (5,0 mnkr) medför 
att det prognosticeras att dessa inte kommer att ge-
nomföras fullt ut under 2018. 
Under 2018 kommer bland annat inköp av en ny sopbil 
göras (2,0 mnkr) där upphandling pågår. Totalt budgete-
rade investeringsmedel för avfall bedöms nyttjas under 
2018. 
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RESULTATPROGNOS 2018 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 16,1 mnkr i jämförelse med budget 
på 15,0 mnkr. Nämndernas prognoser för 2018 följer budget förutom Socialnämnden som bedömer ett underskott främst 
för ökade kostnader för placeringar samt försörjningsstöd inom Individ- och familjeomsorgen. Läs mer om respektive 
nämnds avvikelser nedan. Finansnettot förväntas göra ett överskott på grund av överskottsutdelning från Kommuninvest. 

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

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos före skatt tillför 9,8 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 25,9 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2018 Prognos 2018 

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -19,7 -19,3 -0,4 -75,5 -75,5 0,0 

Socialnämnden -60,4 -60,4 0,0 -249,8 -247,7 -2,1 

Barn- och utbildningsnämnden -86,5 -86,7 0,2 -335,8 -335,8 0,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,2 -3,9 2,7 -15,4 -15,4 0,0 

Miljö- och byggnämnden -7,9 -7,7 -0,2 -30,2 -30,2 0,0 

Finansförvaltningen, verksamhet -1,8 -6,2 4,4 -25,7 -25,7 0,0 

Semesterlöneskuld -9,0 0,0 -9,0 0,7 0,0 0,7 

Verksamhetsnetto nämnder -186,5 -184,2 -2,3 -731,7 -730,3 -1,4 

Skatter, statsbidrag och utjämning 183,6 185,9 -2,3 742,3 743,7 -1,4 

Finansnetto 1,1 0,2 0,9 5,5 1,6 3,9 

Resultat skattefinansierad vsh -1,8 1,9 -3,7 16,1 15,0 1,1 

Taxekollektiven mnkr       

Tekniska nämnden, VA 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven *)    11,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

 

Kommunstyrelsen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Samtliga verksamheter inom Kommunstyrel-
sen förväntas hålla sin helårsbudget. 
 

Socialnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

 Inom Individ- och Familjeomsorg prognosti-
ceras ett underskott på 4,3 mnkr. Negativ av-
vikelse beror dels på att verksamheten inte 
lyckas rekrytera socialsekreterare utan fort-
satt tvingas ta in konsulter. Det förklaras 
också av att det tillkommit fler placeringar 
inom barn och unga, där prognosen är satt 

utifrån att dessa placeringar fortsätter året ut 
och inga fler tillkommer. Ytterligare så för-
väntas ett underskott inom färdtjänsten där 
borttagandet av lokalt anordnat upphämt-
ningsfordon resulterat i ett kraftigt ökat antal 
arbetsresor. Inom missbruksenheten förvän-
tas ett beslut om LVM (Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) som är aktivt till och 
med maj resultera i ett negativ budgetavvi-
kelse.  

 Vård och Omsorg beräknas göra ett överskott 
på 2,4 mnkr. Hög sjukfrånvaro bland flera av 
de särskilda boendena gör att personalkost-
naderna inom dessa beräknas överstiga bud-
get vilket prognosticeras ge en negativ avvi-
kelse. Avvikelsen reduceras dock av vakanta 
tjänster inom främst rehab men även inom 
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hemtjänsten tillsammans med god resurspla-
nering vilket gör att dessa enheter beräknas 
gå med budgetöverskott vid årets slut. Avtal 
har tillkommit på två av de särskilda boen-
dena gällande städ vilket ej varit budgeterat. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 

 Årsprognosen bedöms till +/- 0 i förhållande till 
budget. Det finns dock stora osäkerheter i en 
prognos som lämnas så tidigt på året. Hur elev-
flödet ser ut inom gymnasieskolan kommande 
höst har exempelvis stor påverkan på utfallet. 
En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna för 
migration i förhållande till de statsbidrag som 
är avsedda för verksamheten. Eftersom många 
asylsökande barn- och ungdomar nu får beslut 
av Migrationsverket så minskar statsbidragsin-
täkterna medan det finns en eftersläpning i 
kostnadsbilden då elevernas behov kvarstår. 

 Måltidsverksamheten visar ett underskott på 
0,6 mnkr. Den största delen av underskottet 
återfinns inom personalkostnaderna vilket be-
ror på hög sjukfrånvaro och omställningskost-
nader inom köket på Beatebergsgårdens äldre-
boende. Trots ett budgettillskott på 2,3 mnkr 
inför 2018 kommer verksamheten med största 
sannolikhet att visa underskott vid årets slut. 
Ett intensivt arbete pågår med att minimera 
underskottet, men ett underskott på cirka 0,6 
mnkr är i dagsläget oundvikligt. 

 Gymnasiet visar ett överskott på 0,9 mnkr. 
Överskottet är främst hänförbart till ett posi-
tivt utfall inom de interkommunala mellanha-
vandena. Färre elever än beräknat studerar i 
andra kommuner vilket innebär lägre kostna-
der än budgeterat. Prognosen på  årsbasis be-
räknas dock till +/- 0 mnkr beroende på att 
budgeterad nivå på statsbidrag för asylsökande 
elever sannolikt inte kommer att uppnås. 

 Förskole- och fritidshemsverksamheten visar 
ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet är en 
följd av ökat antal barn i fritidshemsverksam-
heten samt den nya uteförskolan på Rossö. 
Årsprognosen är en budget i balans då det rik-
tade statsbidraget för fritidshemssatsningen 
samt för mindre barngrupper förväntas 
komma kommunen till del. 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verk-
samhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Prognosen för hamnverksamheten är på 
årsbasis ett beräknat överskott på 1,2 
mnkr vilket grundar sig på en fortsatt 
ökad färjetrafik under 2018.   

 Ökade kostnader för reparation av linfär-
jan Kosterlänken beräknas till -1,0 mnkr 
samt ökade kostnader för väghållning med 
-0,5 mnkr på grund av en lång och kall vin-
ter där slitaget ökat på vägarna. 

Miljö- och byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 För nämndens samlade resultat beror 
underskottet på kraftigt lägre intäkter än 
budgeterat (1,1 mnkr vilket innebär en 
budgetavvikelse om cirka 30 %). Under-
skottet kompenseras av att samtliga 
kostnader varit lägre än budgeterat i pe-
rioden (personal 0,7 mnkr, övriga drifts-
kostnader inklusive lokaler 0,1 mnkr, ka-
pitalkostnader 0,1 mnkr). 

 Huvuddelen av underskottet på intäkts-
sidan (0,6 mnkr) härrör från miljö- och 
hälsoskyddsverksamheterna där beräk-
ning och fakturering av årsavgifter för 
tillsyn ännu inte genomförts. Detta be-
räknas dock ske under april och maj må-
nader och det finns i dagsläget inget 
som tyder på att dessa ger ett större un-
derskott på helåret än tidigare år. Där-
med prognostiseras underskottet från 
dessa verksamheter till någonstans mel-
lan 0,3-0,6 mnkr.  

 Den samlade prognosen avseende intäk-
terna baseras på de senaste tre föregå-
ende åren då nivån på intäkterna varit 
relativt konstant vilket ger en avvikelse 
mot budget om cirka -0,8 mnkr. Det bör 
nämnas att prognosen är osäker på 
grund av nämndens kraftiga beroende 
av intäkter från större bygglov. Detta in-
nebär att underskottet kan bli såväl 
större som mindre när året sammanfat-
tas.  

 Även överskottet på personalkostnadssi-
dan är i huvudsak orsakat av lägre kost-
nader inom miljö- och hälsoskyddsverk-
samheterna även om samtliga verksam-
heter uppvisar en positiv avvikelse på 
området. Då nyrekryteringar är genom-
förda i verksamheterna baseras progno-
sen på att personalkostnaderna under 
resterande del av året följer budgeterad 
nivå.  



 Sidan 6 av 7   

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Skatteintäkter +0,7 mnkr och slutavräkning vi-
sar en prognos på -1,1 mnkr och kostnads- och 
inkomstutjämningen ett prognosticerat under-
skott på -0,1 mnkr.  Fastighetsavgiften prognos 
är -0,9 mnkr. Överskottsutdelning från Kommu-
ninvest med 3,9 mnkr. Beräknat ianspråkta-
gande av 2017 års byggbonus med 1,6 mnkr. 

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 

VA, Avfall- och Fjärrvärme 
Verksamhetsresultatet för Vatten- och avlopps-
verksamheten är överskott med 8,1 mnkr, Av-
fallsverksamheten 3,3 mnkr samt Fjärrvärme-
verksamheten 0,2 mnkr. Samtliga resultat över-
förs till fondering och påverkar inte kommunens 
resultat. Orsaken till överskotten är bl.a. taxehöj-
ning av VA-avgifter på 5 %. För avfallsverksam-
heten beror överskottet till största del av sä-
songsvariationer då mycket av verksamheten 
sker maj-sept. Orsaken till överskottet inom 
Fjärrvärmeverksamheten kan delvis förklaras pe-
riodiserade intäkter samt lägre driftskostnader 
för perioden 

Inget  
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KOMMUNENS BOLAG 

 

 

 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2018 Prognos 2018 

(före skatt samt periodiserad budget) 
mnkr Utfall Budget Avvikelse 

 
Prognos 

 
Budget 

 
Avvikelse 

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

Strömstadslokaler 1,9 0,1 1,8 4,0 4,0 0,0 

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

StrömstaNet 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,0 

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

Resultat Bolagen 3,7 -0,2 3,9 9,8 9,8 0,0 

 
 

AB Strömstadsbyggen 
 
Utfallet är cirka 1,0 mnkr bättre än planerat för perioden. 
Lägre driftskostnader med cirka 0,8 mnkr har uppnåtts 
framförallt med bolagets samordning av styrning och led-
ning av de fyra bolagen. Underhållskostnader är cirka 0,9 
mnkr lägre än planerat på grund av en förskjutning av på-
gående renoveringsarbeten i kv Skepparen. Räntekostna-
der är cirka 0,7 mnkr lägre tack vare åtgärder i samband 
med årsskiftet.   
Kommunens borgensavgift har höjts till 0,45 procent vilket 
belastar resultatet negativt med cirka 0,2 mnkr då höj-
ningen inte har aviserats tidigare. På årsbasis kommer ök-
ningen av borgensavgiften påverka resultatet negativt med 
cirka 0,8 mnkr. Borgensavgiftens nivå är en av de högsta i 
landet.  
 
Prognosen för helåret kan komma att revideras ned om 
uppdraget med att starta byggnationerna av kv Magistern 
ska påbörjas under året. 
 
 

AB Strömstadslokaler 
 
Utfallet är cirka 1,7 mnkr bättre än planerat för perioden. 
Lägre driftskostnader med cirka 0,6 mnkr har uppnåtts 
framförallt med bolagets samordning av styrning och led-
ning av de fyra bolagen. Uppvärmningskostnaderna är 0,3 
mnkr högre än planerat.  
Underhållskostnader är cirka 1,0 mnkr lägre än planerat på 
grund av en förskjutning av pågående arbeten i fastighet-
erna. Avskrivningarna är lägre eftersom planerade projekt 
inte är slutförda och avskrivningar kommer att belasta re-
sultatet under sista halvåret 2018.   
 
Prognosen för helåret kan komma att revideras om alla 
stora projekten som har påbörjats kommer att medföra en 
utökning av personalstyrkan och kostnadsökningar i sam-
band med detta. Byggnationerna av förskolorna om sex av-
delningar på Ånneröd och Grålös samt utbyggnad av sko-
lan i Skee pågår. Renovering av Badhuset ska påbörjas ef-
ter semestrarna och samtidigt sker en start av arbetet med 
nytt kök på Mekanikern. 
 

Likviditetsbrist kommer att uppstå under sensommar/hös-
ten. 
Styrelsen har därför beslutat om nytt lån á 50 MSEK, avse-
ende byggnation av förskolor Grålös och Ånneröd. 
 
 
 

 

AB Strömstanet 
 
Resultatet är cirka 0,1 mnkr bättre än planerat för peri-
oden. Lägre driftskostnader med cirka 0,1 mnkr har upp-
nåtts framförallt med bolagets samordning av styrning och 
ledning av de fyra bolagen. Räntekostnader är cirka 0,1 
mnkr lägre än planerat för perioden. Intäkterna är cirka 0,1 
mnkr lägre än planerat.  
 

Prognosen för helåret är enligt plan. 
 
Bolaget följer den investeringsbudget som är antagen av 
styrelse och Kommunfullmäktige och likviditet kommer att 
behövas under sensommar/höst. 
Styrelsen har därför beslutat att tillskriva kommunstyrel-

sen om höjd borgensram á 20 MSEK. 

 

AB Strömstads Badanstalt 
 
I kvartalsrapporten redovisas ett resultat exklusive driftbi-
drag. 
 
Beslutat driftbidrag för Strömstads badanstalt är på 0,5 
mnkr och periodiserat på ett kvartal så utgör det 0,1 mnkr. 
Summan av ovan redovisade kvartalsresultat på minus 0,1 
mnkr och inkluderat periodiserat driftbidrag på 0,1 mnkr 
blir då ett plusresultat efter första kvartalet på 0,1 mnkr.  

 
Det riktade driftbidrag som bolaget fått beviljat för mins-
kade intäkter i samband med renovering av badhuset 
kommer att hanteras när den planerade renoveringen bör-
jar i augusti- september. 

 


