
   

 

Delårsrapport januari-mars 2019 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr varav 8,1 mnkr avser orealiserade vinster, att jäm-
föra med budget på 8,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr 
avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr. Resultatprognosen för koncernen uppgår 
till 47,2 mnkr. Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. Prognosen för 
helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 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 7 personer under 
årets två första månader, från 13 237 personer per 31 de-
cember till 13 244 personer per 28 februari. Källa: SCB 

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
sänkts jämfört med mars 2018, från 4,1 procent till 3,1 
procent. Antalet öppet arbetslösa uppgick till 178 stycken 
i mars 2019. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 
år) har sänkts från 2,5 procent till 2,3 procent under 
samma tid. I mars 2019 var 16 ungdomar öppet arbets-
lösa i Strömstad. Nedan redovisas en jämförelse med ge-
nomsnittet i länet och riket, samt med mars månad före-
gående år. Källa: AMS 

 Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1803 1903 1803 1903 

Strömstad 6,5 5,8 4,1 3,1 

VG län 6,4 6,1 
 

3,4 3,2 

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

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1803 1903 1803 1903 

Strömstad 5,2 5,4 2,5 2,3 
 VG län 7,3 6,8 

 
3,6 3,3 

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

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till 15,4 mnkr, att jämföra med 
budget på 8,9 mnkr.  

RESULTATRÄKNING 
mnkr 

Utfall 
1903 

Budget 
1903 

Avvi-
kelse 

Nettokostnader  -182,3 -179,7 -2,6 

Avskrivningar -5,0 -6,1 1,1 

Verksamhetens nettokostnader -187,3 -185,8 -1,5 

Skatt, statsbidrag, utjämning 193,7 194,6 -0,9 

Finansnetto 9,0 0,1 8,9 

Periodens resultat 15,4 8,9 6,5 

Varav orealiserade vinster -8,1 0,0 -8,1 

Periodens balanskravresultat 7,3 8,9 -1,6 

Verksamhetsresultat 

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

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 
mnkr lägre än budget. Inom skatt överskott med 1,4 
mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, och 
inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 
mnkr.  

Finansnetto 

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat 
för perioden. Detta beror till största delen på ny lagregel 
om marknadsvärdering av finansiella omsättningstill-
gångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. Överskottsutdel-
ning från Kommuninvest samt att låga kostnadsräntor för 
lån och att ingen ränta för pensionskuld har belastat pe-
riodresultatet. 

  

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

BALANSRÄKNING 
mnkr 

Utgående 
balans 
1903 

Utgående 
balans 
1812 

Materiella anläggningstillgångar 938,9 898,4 

Finansiella anläggningstillgångar 59,0 59,0 

Summa anläggningstillgångar 997,9 957,4 

Likvida medel 0,0 36,2 

Övriga omsättningstillgångar 338,3 280,9 

Summa omsättningstillgångar 338,3 317,1 

Summa tillgångar 1 336,2 1 274,5 

Summa eget kapital 593,4 568,5 

Avsättningar 78,0 78,0 

Långfristiga skulder 294,4 286,1 

Kortfristiga skulder 370,4 341,8 

Summa avsättningar och skulder 742,8 706,0 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 336,2 1 274,5 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

Tillgångsvärdet har ökat med 40,5 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Merpar-
ten av tillgångsökningen består av investeringar i nytt re-
ningsverk, kaj samt färjeläget. 

Likvida medel 

Likvida medel har minskat med 77,8 mnkr sedan årsskif-
tet och blir därmed negativt. Detta innebär att det med-
räknas bland de kortfristiga skulderna. Bolagens saldo 
uppgår till 88,3 mnkr, en minskning med 1,3 mnkr. Kom-
munens egna likvida medel har minskat med 76,4 mnkr 
och redovisar ett saldo på -129,9 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 107,0 mnkr. Portföljens 
marknadsvärde är 124,2 mnkr och i enlighet med den nya 
redovisningslagen som böjade gälla 190101 så ska finan-
siella omsättningstillgångar redovisas till marknadsvärde. 
Vid övergång från bokfört värde till marknadsvärde så re-
dovisas ökningen över eget kapital vilket har ökats med 
9,4 mnkr. Värdeökningen på 8,1 mnkr efter årsskiftet får 
en direkt resultatpåverkande effekt och redovisas som 
orealiserade vinster.  

Bokföring och värderingen av korträntefond samt bo-
stadsobligationsfond har gjorts i enlighet med övriga fi-
ansiella omsättningstillgångar. Dessa fonder är place-
ringar från likvida medel för att minska överskottet på 
koncernkontot. Placeringarna fungerar numera som likvi-
ditetsreserv. 

Avsättningar  

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oför-
ändrad 78,0 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 8,3 mnkr från års-
skiftet. Av dessa är cirka 8,0 mnkr vatten/avlopp-och av-
fallskollektivens resultat som överförs till respektive inve-
steringsfond.   

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har ökat med 28,6 mnkr där leveran-
törsskulden har minskat med 16,0 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens minskning av likvida medel på koncernkontot 
har påverkat kommunens kortfristiga skuld med 1,3 
mnkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 54,5 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 50,0 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 240,8 
mnkr, varav 124,2 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2019. 116,6 mnkr har överförts från tidigare år 
enligt beslut.   

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 240,8 mnkr. Ny prognos kommer 
att göras i samband med augustibokslutet. 

 

mnkr 
Utfall  

190331 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 

KS 0,0 6,5 6,5 0,0 

SN 0,3 3,3 3,3 0,0 

BUN 0,9 4,8 4,8 0,0 

TN skatt 24,6 107,2 107,2 0,0 

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

S:a skattefi-
nans 25,8 125,1 125,1 0,0 

TN taxe 24,2 115,7 115,7 0,0 

Summa to-
talt 50,0 240,8 240,8 0,0 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Investeringar enligt plan 

BUN – Investeringar enligt plan 

SN – Investeringar enligt plan  

MBN – Investeringar enligt plan 

TN skatt – Årets investeringar uppgår till 24,6 mnkr per 
31 mars 2019. De större investeringarna som gjorts är 
byggnationen av byggnad och kajanläggning för Kustbe-
vakningen inklusive den nya kommunala kajanlägg-
ningen, uppgradering i färjeläget samt utbyte av bryggor.  

Totalt budgeterade medel för 2019 uppgår till 107,2 
mnkr. Av dess beräknas samtliga medel att användas un-
der 2019.  
 

TN tax – Årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr per 31 
mars 2019. De större investeringarna som gjorts avser 
utbyggnad av avloppsreningsverket Österröd samt ut-
byggnad dubbla råvattenledningen Blomsholm/Fä-
ringen.  

Totalt budgeterade medel för 2019 uppgår till 115,7 
mnkr. Av dess beräknas samtliga medel att användas 
under 2019.  
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RESULTATPROGNOS 2019 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 35,9 mnkr i jämförelse med budget 
på 33,0 mnkr. Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som bedömer ett underskott främst 
för ökade kostnader inom Stöd och service på grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal. Läs mer 
om respektive nämnds avvikelser nedan. Finansnettot förväntas göra ett överskott på grund av överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt marknadsvärdering av finansiella omsättningstillgångar. 

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

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos före skatt tillför 11,3 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 47,2 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2019 Prognos 2019 

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -16,9 -18,0 1,1 -72,0 -72,0 0,0 

Socialnämnden -61,8 -61,3 -0,5 -256,4 -249,4 -7,0 

Barn- och utbildningsnämnden -88,4 -88,6 0,2 -346,7 -346,7 0,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,4 -3,1 1,7 -18,1 -18,1 0,0 

Miljö- och byggnämnden -7,1 -7,9 0,8 -31,7 -31,7 0,0 

Finansförvaltningen, verksamhet -1,2 -6,9 5,7 -27,2 -27,2 0,0 

Semesterlöneskuld -10,5 0,0 -10,5 1,0 0,0 1,0 

Verksamhetsnetto nämnder -187,3 -185,8 -1,5 -751,1 -745,1 -6,0 

Skatter, statsbidrag och utjämning 193,7 194,6 -0,9 775,6 778,4 -2,8 

Finansnetto 9,0 0,1 8,9 11,4 -0,3 11,7 

Resultat skattefinansierad vsh 15,4 8,9 6,5 35,9 33,0 2,9 

Varav orealiserade vinster fin.oms.tillg**) -8,1 0,0 -8,1 -8,1 0,0 -8,1 

Balanskravresultat 7,3 8,9 -1,6 27,8 33,0 -5,2 

Taxekollektiven mnkr       

Tekniska nämnden, VA 5,6 6,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Avfall 2,2 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,2 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven *)    8,0  8,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

**) Nya Redovisningslagen from 190101 anger att finansiella omsättningstillgångar ska värderas enligt marknadsvärde 

 

Kommunstyrelsen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Periodens resultat är ett överskott på 1,1 mnkr 
vilket främst beror på överskott inom Idrotts-
och fritidsverksamheten. Utvecklingsenhetens 
övriga verksamheter gör ett resultat på -0,4 
mnkr vilket bland annat härrör sig från löne-
kostnader som  delvis överfördes till Tekniska 
förvaltningen samt effektiviserades bort ur 

budgeten för 2019 men där tjänsten fortfa-
rande ligger kvar på Utvecklingsavdelningen. 

 Aktivitetshallen gör ett resultat på -0,3 mnkr, 
vilket är hälften av motsvarande resultat förra 
året. Detta kommer att justeras under året så 
att budgeten hålls 
 

 Samtliga verksamheter inom Kommunstyrel-
sen förväntas hålla sin helårsbudget. 
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Socialnämnden 

Större avvikelser budget/prognos helår 

 Gemensam administration har en negativ av-
vikelse förklaras dels av central budgetering 
av återstående sparkrav på cirka 1,8 mnkr. En 
del av detta har hämtats hem genom att ej till-
sätta vakanser. Uppmaning till verksamhet-
erna om ökad återhållsamhet har ej givit öns-
kad effekt, vilket syns på det förvaltningsöver-
gripande resultatet.  Ytterligare förklaras un-
derskottet på grund av intäktsbortfall inom 
blockförhyrningarna. Den negativa avvikelsen 
justeras delvis tack vare återbetalning av ar-
betsgivaravgift för äldre. 

 Inom Individ- och Familjeomsorg prognosti-
ceras ett underskott på 0,6 mnkr på grund av 
prognostiserat underskott gällande place-
ringar barn- och unga. På helheten kompen-
seras detta till viss del av vissa vakanta tjäns-
ter på vuxenenheten. Försörjningsstödet pro-
gnosticeras till 7 mnkr 2019, där den budget-
överskridande delen kompenseras av migrat-
ionsmedel 

 Stöd och service prognosticerade budgetavvi-
kelse på -4,4 mnkr orsakas av ökade volymer, 
omfattande kostnader i enskilda ärenden 
samt hög sjukfrånvaro på några enheter. På 
den övergripande budgeten finns ökade kost-
nader för boende LSS 9:8 vilket avser boende 
i samband med gymnasiestudier för personer 
med funktionshinder. Detta beror på ett ökat 
antal placeringar. Även inom LSS externa köp 
saknas täckning för de faktiska kostnaderna.  
Ökade kostnader för boendestöd. Det arbe-
tas med att finna alternativa lösningar för att 
få ner kostnaderna för denna verkställighet 
men prognosen utgår från dagens kostnader. 
De beviljade timmarna på korttidsvistelse på 
Opalen har ökat vilket innebär högre perso-
nalkostnader. Daglig verksamhet har ökat an-
talet närvarande brukare vilket till stor del 
beror på en kvalitetshöjning i verksamheten i 
samband med omorganisering och nya loka-
ler. Verksamheten ser över möjligheten att 
omprioritera personal internt för att möta 
ökat behov. 

 Vård och Omsorg beräknas göra ett under-
skott på 1,3 mnkr. Hög sjukfrånvaro bland 
flera av de särskilda boendena gör att perso-
nalkostnaderna inom dessa beräknas över-
stiga budget. Beslut om insatser har för SÄBO 
femdubblats samt för hemtjänst och korttid 
fördubblats. Nya betalansvarslagen för hem-
tagning inom 3 dygn från sjukhus ger ökad 
press på området för att undvika betaldygn på 
sjukhus. Underskottet reduceras till viss del av 
vakanta tjänster inom främst rehab men även 

inom hemtjänsten som tillsammans med god 
resursplanering gör att dessa enheter beräk-
nas gå med budgetöverskott vid årets slut.  

 
 

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. 

 Helårsprognos för gymnasiet visar ett under-
skott på 1,0 mnkr. Prognosen utgår främst till 
från interkommunala mellanhavandena. Fler 
elever än som prognosticerat i budget 2019 
har sökt gymnasieutbildning i andra kommu-
ner, vilket innebär högre kostnader än budge-
terat. Prognostiserat underskott för interkom-
munalersättning avser höstterminen 2019. En 
annan osäkerhet gäller budgeterad nivå på 
statsbidrag för asylsökande elever. Förvalt-
ningen vet i dagsläget inte hur många individer 
som blir klara i sin migrationsprocess och får 
uppehållstillstånd. När individerna fått uppe-
hållstillstånd får kommunen inget statsbidrag.   

 Förskoleverksamheten har en omfattande ef-
fektivisering på 1,5 mnkr. Arbete pågår och 
kommer att genomföras dels genom ökade in-
täkter och dels genom avveckling av förskole-
avdelningar. Huruvida effektiviseringen kan ge-
nomföras fullt ut är beroende av antalet barn i 
behov av förskoleplats. I dagsläget är kösituat-
ionen sådan att effektiviseringen kan genomfö-
ras fullt ut.  
 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verk-
samhet 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Gator, vägar och parkering visar ett underskott 
på 1,1 mnkr för perioden, vilket kan förklaras 
av ett flertal olika verksamhetsavvikelser. 
Vägunderhållet och belysningen visar en posi-
tiv avvikelse mot budget, vilket kan förklaras 
av att verksamheten inte genomför åtgärder i 
den omfattningen så tidigt på säsongen. Däre-
mot visar vinterväghållningen en negativ avvi-
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kele vilket förklaras av fluktuationerna i väd-
ret. Parkeringsverksamheten visar en negativ 
avvikelse, vilket förklaras av mindre parke-
ringsintäkterna på grund av säsongsvariat-
ioner. Prognosen på årsbasis är att budgeten 
hålls.   

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,6 
mnkr jämfört med budget, vilket främst kan 
förklaras av intäkter för avverkning av skog på 
1,4 mnkr för perioden. Hanteringen av skogs-
verksamheten följer kommunens skogsplan 
och arbete kommer att genomföras under 
2019 i form av gallring, plantering och under-
håll, vilket kommer resultera i ökade drifts-
kostnader. Prognosen på årsbasis är att budge-
ten hålls.    

 Hamnverksamheten visar ett överskott med 0,6 
mnkr mot budget, vilket delvis förklaras av lägre 
kapitalkostnader för perioden. Det förklaras av 
att driftsättningen av projekt inom hamnverk-
samheten inte skett i den utsträckningen som 
antagits i budget. Viss förskjutning i projekten. 
Bland annat har färdigställandet av byggnad 
och kajanläggning för Kustbevakningen blivit 
senarelagd och inflyttning har skett nu i mars. 
Intäkterna för perioden ligger under budget vil-
ket förklaras av säsongsvariabeln som påverkar 
intäkterna från färjetrafiken och gästhamnarna. 
Dessa kommer att återhämta sig när Color Lines 
nya hybridfärja tas i bruk i juni. Dessutom ligger 
driftskostnaderna under budget också, vilket 
förklaras av att arbete i hamnarna intensifieras 
under våren. Prognosen på årsbasis är att bud-
geten hålls.  

Miljö- och byggnämnden 

Större avvikelse budget/prognos helår  

 Både miljö- och hälsoskydds- och byggavdel-
ningen har haft intäkter som överstiger bud-
get. Byggavdelningen haft ett starkt intäktsin-
flöde årets första månader både från större 
bygglov samt från sanktionsavgifter. Miljö- och 
hälsa har fakturerat stor del av årets tillsynsav-
gifter för alkoholhandläggning vilket ger en po-
sitiv budgetavvikelse.  

 Personalkostnaderna är lägre än budget till 
följd av två vakanta tjänster på räddningstjäns-
ten samt lägre personalkostnader på miljö- och 
hälsa. Byggavdelningen har dock något högre 
personalkostnader än budget. Denna kostnad 
inkluderar 100 procent av lönen för kommu-
nens jurist. Även den administrativa avdel-
ningen har något högre personalkostnader än 
budget. 

 Vad gäller prognosen för intäkterna för året är 
bedömningen att förvaltningens intäkter kom-
mer att ligga i nivå med budget. I prognosen 
finns dock inkluderat en ersättning om 0,4 

mnkr för kommunjurist samt en förstärkning av 
planavdelningens budget med 0,2 mnkr från 
kommunstyrelsen.  

Finansförvaltningen 

Större avvikelse budget/prognos helår  

Skatteintäkter +5,7 mnkr och slutavräkning vi-
sar en prognos på -7,9 mnkr och kostnads- och 
inkomstutjämningen samt fastighetsavgiften 
ett prognosticerat underskott på -0,6 mnkr.  
Överskottsutdelning från Kommuninvest med 
2,7 mnkr. Beräknat ianspråktagande av tidigare 
års byggbonus med 1,0 mnkr. 

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 

VA, Avfall- och Fjärrvärme 

 Vatten- och avloppsverksamheten visar ett 
underskott på 0,8 mnkr jämfört med budget 
för perioden. Avvikelsen förklaras främst av 
lägre vatten- och avloppsavgifter för peri-
oden.  Detta kommer att justeras på helår 
och budgeterade intäkter bedöms uppnås. 
För 2019 har verksamheten medvetet bud-
geterat med ett överskott på 4,2 mnkr. 
Detta för att förstärka investeringsfonden 
som skall finansiera del av kommande års 
stora investeringar. Gäller framför allt ut-
byggnaden av Österröds avloppsrenings-
verk.   

 Avfallsverksamheten visar ett överskott på 
0,3 mnkr för perioden på grund av lägre 
kostnader för transporter och destruktion. 
Beräknar att verksamheten håller budget för 
2019. 

 Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott 
på 0,4 mnkr för perioden på grund av lägre 
driftskostnader. Beräknar att verksamheten 
håller budget för 2019. 

 Samtliga resultat överförs till fondering och 
påverkar inte kommunens resultat. 

 

Inget  
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KOMMUNENS BOLAG 

 

Bolagen Utfall jan-mars 2019 Prognos 2019 

(före skatt samt periodiserad budget) 
mnkr Utfall Budget Avvikelse 

 
Prognos 

 
Budget 

 
Avvikelse 

Strömstadsbyggen 2,7 0,0 2,7 7,1 7,1 0,0 

Strömstadslokaler 2,7 0,0 2,7 3,7 3,7 0,0 

Strömstadsgaragen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

StrömstaNet 0,0 0,1 -0,1 0,5 0,5 0,0 

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

Resultat Bolagen 5,5 0,1 5,4 11,3 11,4 -0,1 

 
 
 

AB Strömstadsbyggen 
 
Resultatet är 2,7 mnkr bättre än budgeterat. Det finns på-
gående projekt/arbeten som inte är kostnadsförda, de 
kommer att belasta resultatet under året. Det är en rak 
budget som ligger (förutom på uppvärmning) så vissa kost-
nadshöjningar har inte slagit igenom första kvartalet. 
 
Prognosen för helåret före skatt är 7,1 mnkr vilket motsva-
rar budget. 
 
 

AB Strömstadslokaler 
 
Positivt är att resultatet är cirka 0,8 mnkr högre jämfört 
med föregående år. Räntekostnaderna är cirka 0,7 mnkr 
lägre efter stängning av räntekontrakt strax före årsskiftet. 
Underhållskostnaderna är cirkaa 2,3 mnkr lägre än budge-
ten på grund av att arbete med renoveringen av Badhuset 
och köket på Mekanikern inte kommit igång.  
 
Prognosen kan komma att revideras på grund av kommu-
nens verksamheter sparbeting där ett antal lokaler kan 
komma att sägas upp samt ytterligare fördröjningar i de 
stora projekten. 
 

 

AB Strömstanet 
 
Resultatet är något lägre för perioden. Prognosen för helå-
ret är enligt plan. 
Bolaget kommer att göra en nyupplåning under  andra 
kvartalet 2019 på 20 mnkr. 

 
 
 
 
 

AB Strömstads Badanstalt 
 
Bolaget redovisar ett periodresultat som är i nivå med 
budget.  
 
Årsprognosen är ett nollresultat men -0,1 mnkr jämfört 
med årsbudget.   
 

 


