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Kvartalsrapport januari-mars 2016 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 1,3 mnkr, att jämföra med budget på 4,4 mnkr. Helårsprogno-
sen för kommunens resultat bedöms till 13,6 mnkr, att jämföra med budget på 13,5 mnkr. Resultatprognosen 
för koncernen uppgår till 20,8 mnkr. Av årets investeringsbudget på 265 mnkr har hittills förbrukats 29,6 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 162,8 mnkr, varav 136 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 
2015. 

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 42 (33) personer un-
der årets två första månader, från 12 854 personer per 
31 december till 12 896 personer per 29 februari. Inflytt-
ningsnettot uppgår till 2 (-5) personer och skillnaden mel-
lan antalet födda och döda är 7 (-6) personer. Källa: SCB 

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
minskat med 7 personer jämfört med mars 2015, från 
218 till 211 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar 
(18-24 år) har minskat från 30 till 28 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 

 1503 1603 1503 1603 

Strömstad 6,1 6,2 3,9 3,8 

VG län 7,3 6,9 3,8 3,6 

Riket 7,9 7,8 4,0 4,0 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1503 1603 1503 1603 

Strömstad 7,2 6,2 3,6 3,4 

VG län 11,9 10,5 4,7 4,3 

Riket 13,7 12,2 4,9 4,6 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till 1,3 mnkr, att jämföra med 
budget på 4,4 mnkr.  

RESULTATRÄKNING 
mnkr 

Utfall 
1603 

Budget 
1603 

Avvi-

kelse 

Nettokostnader  -163,7 -160,8 -2,8 

Avskrivningar -4,1 -4,0 -0,1 

Verksamhetens nettokostnader -167,8 -164,9 -2,9 

Skatt, statsbidrag, utjämning 168,2 168,7 -0,5 

Finansnetto 0,9 0,6 0,3 

Periodens resultat 1,3 4,4 -3,1 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 2,9 mnkr högre än pe-
riodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en marginell av-
vikelse i jämförelse med budget på -0,5 mnkr. Kostna-
derna överskrider budget med 3,6 mnkr som i första hand 
beror på ökade kostnader för köp av huvudverksamhet 
och högre personalkostnader. Underskottet vägs upp av 
diverse lägre kostnader bland annat inom reparation av 
gator och vägar, 2,5 mnkr och inom förbrukningsmaterial 
med 3,6 mnkr.  

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,5 
mnkr lägre än budget. Inom skatt och slutavräkning, -0,9 
mnkr, och inom den kommunala utjämningen ett över-
skott på 0,4 mnkr.  

Finansnetto 

Finansnetto utfaller med 0,9 mnkr. Det är 0,3 mnkr bättre 
än budgeterat som avser höjd borgensavgift för bolagens 
lån, högre ränteintäkter på kundfordringar och återinve-
stering i pensionsfonden. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

BALANSRÄKNING 
mnkr 

Utgående 
balans 
1603 

Utgående 
balans 
1512 

Materiella anläggningstillgångar 506,4 484,0 

Finansiella anläggningstillgångar 45,1 45,1 

Summa anläggningstillgångar 551,5 529,1 

Likvida medel 43,1 72,2 

Övriga omsättningstillgångar 209,3 223,4 

Summa omsättningstillgångar 252,4 295,7 

Summa tillgångar 803,9 824,8 

Summa eget kapital 464,8 463,6 

Avsättningar 59,2 59,2 

Långfristiga skulder 121,0 110,6 

Kortfristiga skulder 158,9 191,3 

Summa avsättningar och skulder 339,2 361,1 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 803,9 824,8 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 22,4 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar.  

Likvida medel 

Likvida medel har minskat med 29 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 49,1 mnkr, en ökning med 13,2 
mnkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 
42,3 mnkr och redovisar ett saldo på -6 mnkr där bland 
annat årlig pensionspremie samt investeringar inneburit 
utbetalningar på drygt 36 mnkr under första kvartalet.  

Under perioden har det förts diskussioner med Nordea 
om en modell för att hantera överlikviditet. Den går ut på 
att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt att 
överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom 
detta ökar avkastningsmöjligheterna på de likvida med-
len samt att kommunen inte belastas med kostnader för 
innestående likviditet. En övergång till denna modell görs 
enligt plan i april.  

Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfon-
den med ett bokfört värde på 87,8 mnkr, efter återinve-
stering av erhållna intäkter med 0,2 mnkr. Portföljens 
marknadsvärde var 104,9 mnkr. Orealiserad realisations-
vinst uppgick därmed till 17,1 mnkr, varav 3,3 mnkr inom 
räntebärande värdepapper och 13,8 mnkr inom aktie-
portföljen. 

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 59,2 Mkr. Prognos på pensionsskulden upprättas 

i samband med augustibokslutet då ny prognos beställs 
från pensionsförvaltaren. 

 

 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat med 10,4 mnkr från 
årsskiftet. 2 mnkr av ökningen utgörs av periodiserade 
VA-anslutningsavgifter. Drygt 8 mnkr är vatten/avlopp-
och avfallskollektivens resultat som överförs till respek-
tive investeringsfond.   

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 32,3 mnkr där leve-
rantörsskulden har minskat med 12,5 mnkr sedan årsskif-
tet. Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot 
har påverkat kommunens kortfristiga skuld med 13,2 
mnkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till drygt 43 
mnkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör drygt 
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 29,6 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 265,1 
mnkr, varav 177,3 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2016. 87,7 mnkr har överförts från tidigare år en-
ligt beslut.   

Den samlade bedömningen är att nettoinvestering-
arna kommer att uppgå till 162,8 mnkr. Ny prognos 
kommer att göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

160331 
Prognos 

2016 
Budget 

2016 
Avvikelse 

2016 

KS 0,1 12,5 14,5 2,0 

ON 0,0 0,7 0,7 0,0 

BUN 1,1 4,5 4,5 0,0 

TN skatt 12,5 38,5 47,5 9,0 

MBN 2,6 9,0 10,3 1,3 

S:a skattefi-

nans 16,3 65,2 77,5 12,3 

TN taxe 13,3 97,6 187,6 90,0 

Summa totalt 29,6 162,8 265,1 102,3 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Investeringar i stadshuset beräknas uppgå till 8,2 
mnkr. Omfördelning av investeringsmedel inom IT är fö-
reslagen, görs med en knapp 1 mnkr vilket innebär en 
bättre följsamhet mellan behov och budget. 

BUN – Investeringar enligt plan 

OMS – Investeringar enligt plan  

MBN – Omdisponering av 0,5 mnkr från digitalisering be-
fintligt arkiv till ärendehanteringssystem MBN. Investe-
ring i brandbil skjuts till kommande år 1,3-1,6 mnkr. I öv-
rigt investeringar enligt plan. 

TN skatt – Belysning till Skee 2 mnkr, parkeringsautoma-
ter 4 mnkr samt återstående del av renovering ång-
båtskajen 3 mnkr. Dessa projekt är ytterst tveksamma att 
de färdigställs under 2016. 

TN tax – Bedömning av årets investeringar är svårt att 
göra såpass tidigt på året och får betraktas som upp-
skattning tills augustibokslutet. Samtliga investeringar fi-
nansieras inom kalkylen för brukningstaxan för vatten 
och avlopp. De största projekten, nybyggnation av re-
ningsverk och dubblering av råvattenledning, är svårt att 
göra prognos för i dagsläget. Inför delårsbokslutet i au-
gusti bedöms att vi har en säkrare prognos för hur pro-
jekten kommer att genomföras över tiden. Budgeterade 
medel för avfallshantering kommer att användas under 
2016.  
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RESULTATPROGNOS 2016 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 13,6 mnkr i jämförelse med budget 
på 13,5 mnkr. Nämndernas prognoser för 2016 följer budget förutom omsorgsnämnden som bedömer ett underskott 
främst till följd av nya ärenden inom personlig assistans. Även Tekniska nämnden prognostiserar med ett underskott för 
medfinansiering samt underhållskostnader för erosionsskyddet i hamnen. Överskott inom finansnetto är utdelning från 
Kommuninvest. Läs mer om respektive nämnds avvikelser nedan. 

Barn- och utbildningsnämnden har, för att täcka de extra kostnaderna i samband med flyktingbarnens skolgång, tagit del 
av 1,8 mnkr från det statliga flyktingbidraget som utbetalades i december i fjol på 13,5 mnkr. Kvar av bidraget är 10,7 mnkr 
som förväntas förbrukas under året till de insatser som görs med anledning av flyktingmottagningen. 

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

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 7,2 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 20,8 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2016 Prognos 2016 

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -16,9 -17,5 0,6 -67,9 -67,9 0,0 

Omsorgsnämnden -54,9 -56,0 -1,1 -235,5 -233,5 -2,0 

Barn- och utbildningsnämnden -79,2 -79,6 0,4 -314,8 -314,8 0,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -2,7 -3,1 0,4 -11,5 -11,1 -0,4 

Miljö- och byggnämnden -5,5 -6,1 0,7 -27,6 -27,6 0,0 

Finansförvaltningen, verksamhet -0,5 -2,5 1,8 -9,5 -9,7 0,3 

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

Verksamhetsnetto nämnder -167,8 -164,9 -2,9 -666,7 -664,6 -2,1 

Skatter, statsbidrag och utjämning 168,2 168,7 -0,5 675,5 674,9 0,5 

Finansnetto 0,9 0,6 0,3 4,9 3,2 1,7 

Resultat skattefinansierad vsh 1,3 4,4 -3,1 13,6 13,5 0,1 

Taxekollektiven mnkr       

Tekniska nämnden, VA 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Avfall 3,8 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 *)    8,3  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 HR-avd med 0,5 mnkr, då ut-
nyttjandet av friskvård har ökat till följd av de 
nya förutsättningarna.  

• Kostnaderna inom avdelningarna är inte rätt 
fördelade än till följd av omorganisationen vil-
ket ska rättas till under året. 

• Omorganisationens nyrekryteringar samt 
pensionsavgångar under året gör det svårt att 
prognostisera för dessa kostnader.  

Omsorgsnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

• Socialtjänst Individ- och Familjeomsorg visar 
ett underskott på 0,6 mnkr på grund av ökade 
kostnader för försörjningsstöd -1,2 mnkr, vilket 
balanseras upp av överskott på 0,6 mnkr gäl-
lande färre placeringar än förväntat för barn 
och unga.   
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Omsorgsnämnden forts. 
 

• Stöd och service totalt -1,4 mnkr som består av 
nya ärenden inom personlig assistans -2 mnkr, 
återlämningskostnader fordon i samband med 
utbyte av kommunens fordonspark -0,2 mnkr, 
förlängt avtal för sålda insatser inom LSS gene-
rerar 0,8 mnkr i överskott.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

• Måltid- och stödverksamheten visar ett under-
skott på 0,5 mnkr och är helt hänförbart till 
måltidsverksamheten. Om underskottet inte 
ska öka krävs att förväntade effekter av den 
nya måltidsorganisationen som togs i bruk i 
februari uppnås. 

• Resurscentrum visar ett överskott på 0,5 mnkr 
och är en följd av att vakanta tjänster inte kun-
nat tillsättas under första delen av året.  

• Förskole- och fritidshemsverksamheten visar 
ett underskott på 0,7 mnkr och är att hänföra 
till ökade kostnader till stöd för elever med 
speciella behov.  

• Den beräknade nettoeffekten av semesterlö-
neskuldsförändringen och lägre arbetsgivarav-
gifter för unga och äldre ger en positiv årspro-
gnos på 0,5 mnkr. 

 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verk-
samhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

• Medfinansiering för staket vid järnvägsstat-
ionen enligt stängsellagen i samarbete med 
Trafikverket. Beräknad kostnad 250 tkr/part. 

• Akut underhåll av erosionsskyddet vid Skepps-
broplatsen krävs enligt utredning, beräknad 
kostnad 150 tkr. 

• I ramen ingår beräkningen av kapitalkostna-
der med underlag från 2015. Den beräkning 
som gjordes inklusive investeringar 2016 lig-
ger inte till grund i ramarna vilket medför att 
det sannolikt kommer att bli underskott. Hur 
utfallet blir 2016 beror på investeringstakten 
och när projekten driftsätts. 

• Det råder stor osäkerhet kring kostnaderna 
för farligt avfall i färjeläget som kommunen 
har skyldighet att ta emot och transportera till 
Vänersborg för omhändertagande.  

 

 

 

 

Miljö- och byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

• Personalbrist, sjukskrivningar, uppsägningar 
samt effektförlust i samband med inskolning  
av ny personal gör att effektiviteten sjunker 
inom alla verksamheter, beräknat underskott 
0,4 mnkr.  

• Bygglov i balans men eftersläpning på tek-
niskt samråd. Problematiskt att klara målen, 
kan bli svårt att få till bygglov över disk. 

• Kart- och mät har personalbrist, sjukskriv-
ningar som medför besparing på kostnadssi-
dan samtidigt som intäkterna minskar, + 0,4 
mnkr. 

• 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.  

• Vikarieersättning inom Räddningstjänsten 
kan komma att öka. 

 

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Överskottsutdelning från Kommuninvest med 1,7 
mnkr. Överskott inom skatt, bidrag och utjämning 
på totalt 0,5 mnkr som avser högre bidrag inom ut-
jämningen med 5,2 mnkr medan skatteintäkter och 
slutavräkning visar en prognos på -4,7 mnkr. 

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verk-
samhet 

VA, Avfall- och Fjärrvärme 

Vatten- och avloppsverksamheten har per mars 
ett överskott med 4,5 mnkr, avfallsverksamheten 
+ 3,8 mnkr samt fjärrvärme -46 tkr. Samtliga resul-
tat överförs till fondering och påverkar inte kom-
munens resultat. Orsaken till överskotten beror 
bland annat på att underhållskostnaderna inte är 
periodiserade. 

Inget oförutsett har uppstått under perioden. 
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KOMMUNENS BOLAG 

 

 

 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2016 Prognos 2016 

mnkr efter skatt Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

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

Strömstadslokaler 2,2 0,7 1,6 2,6 2,6 0 

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

StrömstaNet 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0 

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

Resultat Bolagen 4,2 2,0 2,2 7,2 7,5 -0,3 

 
 

 
 

AB Strömstadsbyggen 
 
Underhållsåtgärderna på kvarteret Skepparen har inte på-
börjats och planeras under våren. Hyresförhandlingarna är 
inte avslutade då beslut väntas från hyresmarknadskom-
mittén. Färdigställandet av Mällby I blev klart i november 
2015 och påverkar årets omsättning positivt. Byggnation 
av Mällby II pågår och beräknas vara inflyttningsklart sista 
september i år. 
 
Bolaget kommer att nyupplåna 25 mnkr under året för 
byggnation Mällby II. Pågående byggnationer kommer att 
belasta likviditeten under året. 
 

AB Strömstadslokaler 
 
Under 2015 har Strömstads nya aktivitetshall färdigställts i 
slutet av året och Blåmesen 10 (f.d Crusellska) har förvär-
vats. Dessa fastigheter förbättrar omsättningen under 
året.  
Trots att nästan 5 000 kvm har tillkommit i fastighetsbe-
ståndet så har driftskostnaderna ökat marginellt. Flera un-
derhållsåtgärder är inte påbörjade än, som t ex simbas-
sängen i Badhuset, kostnadskalkylen för detta är inte klar 
än.   
 
Osäkerheten är stor om hur stora investeringar som kom-
mer att krävas under året för bland annat simbassängen. 
Bolaget behöver ett kapitaltillskott på cirka 15-17 mnkr för 
planerade projekt som kommer att startas under året. Pro-
jekten är Bojarskolan, Mellegården, Skee förskola och Elev-
hem vid Strömsvallen. Likvida medel finns inte för dessa 
projekt utan nyupplåning behövs. I investeringsramen är 
inte kostnaderna för renovering av simbassängen medräk-
nad. 

 

 

 

AB Strömstanet 
 
Det planerade arbetet med fiberanslutningar går bättre än 
planerat. Det är i dagsläget svårt att uppskatta nedlagda 
kostnader på årsbasis. Bolaget är nu uppe i 3 500 anslut-
ningar inklusive fiberföreningar. Målsättningen med 90 % 
möjlig anslutning har reviderats upp till ett nytt mål på 
5 400 anslutningar. Under år 2015 har bolaget uppnått 53 
% i anslutningsgrad av antalet hushåll i Strömstads Kom-
mun. 
 
Bolaget kalkylerar med en investeringsnivå på cirka 10-12 
mnkr under nuvarande år. Investering belastar befintlig lik-
viditet. Inga nya lån planeras under året. 

 

AB Strömstads Badanstalt 
 
Bolaget redovisar ett resultat på -21 tkr t.o.m. mars. Ba-
danstalten sköter sedan hösten 2015 bokning och drift av 
aktivitetshallen, detta har initialt medfört högre driftskost-
nader än kalkylerat. Målsättningen för 2016 är att klara 
budgeterade kostnader avseende aktivitetshallen. 
 
Bolaget har vidtagit ett program för att skära ned kostna-
derna. Från och med maj minskas kostnaderna med 90 
tkr/månad. Ytterligare besparingar behövs och det som 
närmast ses över är tvätt och städkostnader.  
 
Företaget kommer periodvis under året att behöva ut-
nyttja delar av befintlig kredit.   
Bolaget har ansökt om ett aktieägartillskott på 1,5 mnkr. 

  

 


