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Delårsrapport T1 2014 

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 4,8 (-11,3) Mkr, att jämföra med budget på -7,9 Mkr. Helårs-
prognosen för kommunens resultat bedöms till 13,5 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr. Resultatpro-
gnosen för koncernen uppgår till 19,7 Mkr. Av årets investeringsbudget på 112,9 Mkr har hittills förbrukats 
12,3 Mkr netto. Prognosen för helåret bedöms till 65,1 Mkr, varav 45,2 Mkr avser Tekniska nämnden.

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till 
och med april, inklusive helårsprognos samt kommenta-
rer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd re-
dovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 
31 augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande 
period år 2013. 

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET 

Strömstads invånarantal ökade med 25 (36) personer 
under första kvartalet, från 12 480 personer per 31 
december till 12 505 personer per 31 mars. Inflyttnings-
nettot uppgår till -4 (12) personer och skillnaden mellan 
antalet födda och döda är 5 (-4) personer. Källa: SCB 

Prognosen per 1 november är 12 623 personer. Det 
innebär en förväntad ökning med 143 personer från 
årsskiftet, eller med 118 personer från 31 mars. Invåna-
rantalet 1 november ligger till grund för bidrag och av-
gifter i den kommunalekonomiska utjämningen år 2014.  

Den öppna arbetslösheten (16-64 år) har ökat med 55 
personer jämfört med april 2013, från 148 till 203 per-
soner. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
har ökat från 11 till 29 personer under samma tid. Ne-
dan redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet 
och riket, samt med april månad föregående år. Ström-
stad har liksom tidigare en klart lägre arbetslöshet. 
Källa: AMS 

 Andel i % av reg arbetskraft  16-64 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1304 1404 1304 1404 

Strömstad 5,1 5,6 2,7 3,6 

VG län 8,0 7,4 4,0 3,8 

Sverige 8,5 8,0 4,3 4,1 

 Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år 

 
Total 

arbetslöshet 
Varav 

öppet arbetslösa 

 1304 1404 1304 1404 

Strömstad 7,0 7,1 1,4 3,5 

VG län 15,2 13,0 5,2 4,7 

Sverige 16,5 14,6 5,2 4,8 

RESULTATANALYS KOMMUNEN 

Periodens resultat uppgår till 4,8 (-11,3) Mkr, att jäm-
föra med budget på -7,9 Mkr. Budget på minus för att 
semesterlöneskuldsförändringen är störst i april. Utfallet 
påverkas av engångsintäkt järnvägsbron Myren med 6,5 
Mkr samt inom skatter och bidrag, 2,9 Mkr. 

RESULTATRÄKNING 
i Mkr 

Budget 
1404 

Utfall 
1404 

Utfall 
1304 

Nettokostnader exkl avskrivn -202,8 -194,4 -197,8 

Avskrivningar -8,7 -8,4 -8,1 

Verksamh nettokostnader -211,6 -202,8 -205,8 

Skatt, statsbidrag, utjämning 202,1 205,0 193,3 

Finansnetto 1,6 2,6 1,2 

Periodens resultat -7,9 4,8 -11,3 

Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 8,7 Mkr lägre än 
budget. Intäkterna är 15,2 Mkr högre än budget, främst 
inom driftbidrag och bidrag järnvägsbron. Kostnaderna 
är 6,8 Mkr högre än budget, främst personalkostnader, 
4,7 Mkr och köp av entreprenader, 5,3 Mkr.  

Semesterlöneskulden har ökat 1 Mkr jämfört med 
samma period föregående år. Uppföljning av semester-
löneskulden sker inom varje förvaltning. 

 Intjänad semesterlöneskuld inklusive sociala avgif-
ter i Mkr  

Nämnd 130430 140430 

KS 0,5 0,4 

OMS 3,3 3,6 

BUN 7,3 7,8 

MBN 0,3 0,5 

TN, skatt 0,3 0,3 

TN, tax 0,2 0,3 

Summa 11,9 12,9 
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Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är 2,9 Mkr 
högre än budget. Här ingår ökad kommunalskatteintäkt, 
förbättrad slutavräkning och fastighetsavgift samt lägre 
kostnadsutjämningsavgift.  

Finansnetto 

Finansnettot utfaller med 2,6 Mkr, vilket är 1 Mkr bättre 
än budgeterat. Främsta orsaken är utbetald överskotts-
utdelning från Kommuninvest. Denna utdelning har i 
maj månad återinvesterats som nytt kapital i Kommu-
ninvest enligt föreningsstämmans beslut. 

FINANSIELL STÄLLNING 
 

BALANSRÄKNING 
i Mkr 

Utgående 
balans 
1404 

Utgående 
balans 
1312 

Materiella anläggningstillgångar 418,5 414,5 

Finansiella anläggningstillgångar 25,4 25,4 

Summa anläggningstillgångar 443,8 439,9 

Likvida medel 92,0 71,5 

Övriga omsättningstillgångar 209,1 228,0 

Summa omsättningstillgångar 301,1 299,5 

Summa tillgångar 744,9 739,4 

Summa eget kapital 441,3 436,7 

Avsättningar 45,4 45,4 

Långfristiga skulder 100,9 97,8 

Kortfristiga skulder 157,3 159,5 

Summa avsättningar och skulder 303,6 302,7 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 744,9 739,4 

Materiella anläggningstillgångar  

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

Omsättningstillgångar 

I utgående balans per 30 april ingår pensionsfonden 
med ett bokfört värde på 85 Mkr, efter återinvestering 
av erhållna intäkter med 0,3 Mkr. Portföljens marknads-
värde var 97,5 Mkr. Orealiserad realisationsvinst upp-
gick därmed till 12,5 Mkr, varav 2,8 Mkr inom räntebä-
rande värdepapper och 9,7 Mkr inom aktieportföljen. 

Exploateringsverksamhet 

Bokfört värde för exploateringsverksamheten har mins-
kat med 8,0 Mkr sedan årsskiftet. Stares exploaterings-
projekt har avslutats där tre villatomter har sålts och 
genererat en vinst på 0,2 Mkr. 

På Hjältsgård, Skee kommer ett flertal tomter att färdig-
ställas under året och försäljning beräknas starta våren 

2015. I övrigt har kommunen tre tomter till försäljning. 
Oslovägens exploatering kommer generera ett överskott 
på cirka 11 Mkr som är intäkter från gatukostnadser-
sättningar och som ingår i årets prognos. I övrigt kom-
mer inventering och prognos för helåret att ske i delårs-
bokslut augusti.  

Likvida medel 

Likvida medel har ökat med 20,5 Mkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 45,9 Mkr, en ökning med 16,5 
Mkr. Kommunens egna likvida medel har ökat med 4 
Mkr och redovisar ett saldo på 46,1 Mkr.  

Likviditetsutvecklingen pekar mot ett överskott med 
cirka 25 Mkr istället för ett upplåningsbehov på 30 Mkr. 
Huvudorsaken är förbättrat resultat och framskjutna 
investeringar, se investeringsredovisningen.  

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är 
oförändrad 45,4 Mkr. Ny prognos beställs från pensions-
förvaltaren i samband med augustibokslutet. 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder har ökat från 97,8 Mkr till 100,9 Mkr 
som utgörs av periodiserade VA-anslutningsavgifter. 
Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt. Budgeterad 
upplåning sker först då behovet uppstår i takt med att 
planerade investerings- och exploateringsutgifter utfall-
ler. Av kontokrediten på 60 Mkr kan upp till 25 Mkr 
utnyttjas under en begränsad tid. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 2,2 Mkr från 159,5 
Mkr till 157,3 där leverantörsskulden har minskat med 
6,7 Mkr sedan årsskiftet. I totala skulden ingår bolagens 
koncernkontobehållning på 45,9 Mkr.  

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till ca 51 Mkr 
inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör cirka en 
tredjedel av de totala kortfristiga skulderna och i prakti-
ken 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 
augusti. 
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INVESTERINGSREDOVISNING  

Investeringar sedan årets början uppgår till 12,3 Mkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 112,9 
Mkr, varav 54,8 Mkr avser nya objekt, beslutade i bud-
get 2013. 58,1 Mkr har överförts från tidigare år enligt 
beslut tagna under 2014.  

Investeringsprognosen för året är 65,1 Mkr. Ny prognos 
kommer att göras i samband med augustibokslutet. 

 

Mkr 
Budget  

2014 
Nettoutf 
140430 

Prognos 
141231 

Avv per 
141231 

KS 15,5 0,6 14,5 1,0 

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

BUN 2,9 0,2 2,9 0,0 

TN skatt 31,1 1,0 14,4 16,6 

MBN 1,3 0,2 1,3 0,0 

S:a skattefi-

nans 51,9 2,1 34,2 17,6 

TN taxe 61,0 10,2 30,8 30,2 

Summa totalt 112,9 12,3 65,1 47,9 

 

Kommentarer till prognosen 

KS – Investeringarna följer planen förutom projekt för E-
tjänster och utveckling av E-strategi. Detta kommer att 
ske under 2015. 

BUN – Investering enligt plan 

OMS – Investeringar enligt plan förutom 600 tkr gäl-
lande Trygghetslarm/elektriskt låssystem som har över-
förts till driftsprojekt för motsvarande ändamål  

MBN – Investering enligt plan 

TN skatt – Hamnverksamhetens nyttjande av beviljade 
investeringsmedel är svår att bedöma omfattningen av 
och när i tiden investeringar sker. Bedömningen är att 
under 2014 kommer projektet Trossbrygga 10 Mkr, 
Tryckbank 3,0 Mkr inte att genomföras. Kajbygge för 
Kustbevakningen 2,5 Mkr är osäker om den kommer att 
göras under 2014. Avloppsanläggning Valbäck 1:14 se-
nareläggs till 2015. 

TN tax – Bedömning av årets investeringar är svår tidigt 
på året och får betraktas som uppskattning tills delårs-
bokslut augusti. Samtliga investeringar finansieras inom 
kalkylen för brukningstaxan för vatten och avlopp. 
Större projekt som pågår är Vassbäddar, utbyggnad 
Österröd och Saltö etapp II. Projektering Lilla Åseröd, 1 
Mkr, flyttas till 2015 p.g.a. förändringar i plan samt VA 
Saltö Etapp II har anbud som är ca 2,5 Mkr lägre än 
budget. VA Flåghult kommer att genomföras över två år 
som beräknas till 2,6 Mkr 2014 och 5 Mkr under 2015. 
För avfall beräknas investeringsmedlen att användas 
under 2014.                                  
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RESULTATPROGNOS 2014 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 13,5 Mkr vilket är 2,5 Mkr högre 
än budgeterade 11 Mkr, efter avsättning och justeringar. Största avvikelserna är inom omsorgsförvaltningen som bedö-
mer prognosen till -7,4 Mkr och inom skatter och bidrag som har en positiv prognos på 8,2 Mkr.  

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

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 1,5 Mkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 19,7 Mkr (tabell och text för bolagen se sista sidan). 

Nämnd, skattefinansierad verksamhetNämnd, skattefinansierad verksamhetNämnd, skattefinansierad verksamhetNämnd, skattefinansierad verksamhet

MkrMkrMkrMkr
Å r sbudg et  Å r sbudg et  Å r sbudg et  Å r sbudg et  

Budget avv.Budget avv.Budget avv.Budget avv.

helårhelårhelårhelår

P r ocent uel l  P r ocent uel l  P r ocent uel l  P r ocent uel l  

avvikelseavvikelseavvikelseavvikelse
P r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l l

Kommunst yre lse nKommunst yre lse nKommunst yre lse nKommunst yre lse n - 54, 0- 54, 0- 54, 0- 54, 0 1, 01, 01, 01, 0 1, 8%1, 8%1, 8%1, 8% - 53, 0- 53, 0- 53, 0- 53, 0

Omsor gsnämndenOmsor gsnämndenOmsor gsnämndenOmsor gsnämnden - 208, 7- 208, 7- 208, 7- 208, 7 - 7, 4- 7, 4- 7, 4- 7, 4 - 3, 5%- 3, 5%- 3, 5%- 3, 5% - 216, 1- 216, 1- 216, 1- 216, 1

Bar n-  och utb i ldni ngsnämndenBar n-  och utb i ldni ngsnämndenBar n-  och utb i ldni ngsnämndenBar n-  och utb i ldni ngsnämnden - 285, 1- 285, 1- 285, 1- 285, 1 - 3, 0- 3, 0- 3, 0- 3, 0 - 1, 1%- 1, 1%- 1, 1%- 1, 1% - 288, 1- 288, 1- 288, 1- 288, 1

Tekniska nämnden,  skat t efin  vshTekniska nämnden,  skat t efin  vshTekniska nämnden,  skat t efin  vshTekniska nämnden,  skat t efin  vsh - 10, 6- 10, 6- 10, 6- 10, 6 - 1, 5- 1, 5- 1, 5- 1, 5 - 14, 2%- 14, 2%- 14, 2%- 14, 2% - 12, 1- 12, 1- 12, 1- 12, 1

Mi l jö -  och byggnämnde nMi l jö -  och byggnämnde nMi l jö -  och byggnämnde nMi l jö -  och byggnämnde n - 22, 6- 22, 6- 22, 6- 22, 6 0, 50, 50, 50, 5 2, 2%2, 2%2, 2%2, 2% - 22, 1- 22, 1- 22, 1- 22, 1

F inansförval t n inge n,  ver ksamhetF inansförval t n inge n,  ver ksamhetF inansförval t n inge n,  ver ksamhetF inansförval t n inge n,  ver ksamhet - 16, 6- 16, 6- 16, 6- 16, 6 7, 17, 17, 17, 1 42, 6%42, 6%42, 6%42, 6% - 9, 5- 9, 5- 9, 5- 9, 5

Verksamhetsnetto nämnderVerksamhetsnetto nämnderVerksamhetsnetto nämnderVerksamhetsnetto nämnder -597,5-597,5-597,5-597,5 -3,4-3,4-3,4-3,4 -0,6%-0,6%-0,6%-0,6% -600,9-600,9-600,9-600,9
Skat t er ,  st at sbidr ag  och ut jämningSkat t er ,  st at sbidr ag  och ut jämningSkat t er ,  st at sbidr ag  och ut jämningSkat t er ,  st at sbidr ag  och ut jämning 606, 3606, 3606, 3606, 3 8, 28, 28, 28, 2 1, 3%1, 3%1, 3%1, 3% 614, 5614, 5614, 5614, 5

F inansnet t oF inansnet t oF inansnet t oF inansnet t o 4, 74, 74, 74, 7 - 0, 1- 0, 1- 0, 1- 0, 1 - 2, 3%- 2, 3%- 2, 3%- 2, 3% 4, 64, 64, 64, 6

Årets resultat skattefinansierad verksamhetÅrets resultat skattefinansierad verksamhetÅrets resultat skattefinansierad verksamhetÅrets resultat skattefinansierad verksamhet 13,513,513,513,5 4,74,74,74,7 34,6%34,6%34,6%34,6% 18,218,218,218,2
Avgår investeringsavsättning -2,5 0,0 0,0% -2,5

Avgår reavinst och exploateringsnetto 0,0 -12,2 0,0% -12,2

Medfinansiering aktivitetshall 0,0 10,0 0,0% 10,0

Justerat resultat skattefin verksamhetJusterat resultat skattefin verksamhetJusterat resultat skattefin verksamhetJusterat resultat skattefin verksamhet 11,011,011,011,0 2,52,52,52,5 22,4%22,4%22,4%22,4% 13,513,513,513,5

Taxeko l lektivTaxeko l lektivTaxeko l lektivTaxeko l lektiv

MkrMkrMkrMkr
Å r sÅ r sÅ r sÅ r s Å r sbudg etÅ r sbudg etÅ r sbudg etÅ r sbudg et

Budget avv.Budget avv.Budget avv.Budget avv.

helårhelårhelårhelår

P r ocent uel l  P r ocent uel l  P r ocent uel l  P r ocent uel l  

avvikelseavvikelseavvikelseavvikelse
P r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l lP r ognos ut fa l l

Tekniska nämnden,  VATekniska nämnden,  VATekniska nämnden,  VATekniska nämnden,  VA 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0 0, 0%0, 0%0, 0%0, 0% 0, 00, 00, 00, 0

Tekniska nämnden,  A vfal lTekniska nämnden,  A vfal lTekniska nämnden,  A vfal lTekniska nämnden,  A vfal l 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0 0, 0%0, 0%0, 0%0, 0% 0, 00, 00, 00, 0

Tekniska nämnden,  F jär r vär meTekniska nämnden,  F jär r vär meTekniska nämnden,  F jär r vär meTekniska nämnden,  F jär r vär me 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0 0, 0%0, 0%0, 0%0, 0% 0, 00, 00, 00, 0

S: a Taxeko l lekt i venS: a Taxeko l lekt i venS: a Taxeko l lekt i venS: a Taxeko l lekt i ven 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0 0, 00, 00, 00, 0

Prognos-04Prognos-04Prognos-04Prognos-04

Prognos-04Prognos-04Prognos-04Prognos-04

 

 

Kommentarer om prognos och åtgärder, ek/vsh/personal 

Kommunstyrelsen 

Kommentarer till prognos för helåret 

Överskott inom personalkostnader då ordinarie kommun-
chef ej är på plats, en vakant tjänst del av året på administ-
rativa avdelningen samt två långtidsjukskrivingar på per-
sonalavdelningen där det ej tillsätts vikarier. Då vissa inve-
steringar inom IT-verksamheten framflyttas blir det ett 
överskott på ränta och avskrivningar.  

Redogörelse för effektiviseringsåtgärder 

Effektivisering genom ett förbättrat arbetssätt då det in-
förts nya och förbättrade IT-system. Ny plattform ger flex-
iblare arbetssätt, förbättrad support samt resfria möten 
och utbildningar. E-faktura till kund och nytt rapportsy-
stem, Hypergene, har införts samt fortsatt arbete med att 
öka e-fakturaleverantörer. Utvecklingsarbete pågår med 
att förbättra ärendehanteringen, speciellt beträffande 
nämndprocessen. 

 

Omsorgsnämnden 

Kommentarer till prognos för helåret 

Beräkningsunderlagen för förändringsarbetet beräknas 
vara klart i slutet av maj. Avvikelser från budget gällande 
VO är att hänföra till mycket stor sjukfrånvaro under årets 
första månader som inte är reversibla och till ökade kost-
nader för utskrivningsklara patienter från VG-Regionen. 
Kostnaderna för färdtjänst kommer också att överskrida 
budget. Svårigheten att rekrytera behörig personal ger en 
ökad kostnad inom Socialtjänst Barn och Unga. Inom LSS 
har flera nya ärenden tillkommit som medför ökade kost-
nader. Under halvår 2 kommer ett ärende som ännu ej 
beslutats att ge kraftigt ökade kostnader.  

Redogörelse för effektiviseringsåtgärder 

Verksamheten har en budgeterad effektivisering på 2 Mkr 
gällande resursenheterna, som i nuläget bedöms kommer 
att genomföras. Uppföljningen försvåras utav förändrat 
vårdbehov och nya brukare varför effektmätningen kan 
vara svår att påvisa fullt ut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Kommentarer till prognos för helåret 

Avvikelsen tillhör måltidsverksamhet, särskilt stöd, skol-
skjuts och förskola. I prognosen ingår bedömning av se-
mesterlöneskuld på -450 tkr och arbetsgivaravgifter 
unga/äldre med 1,5 Mkr. Förbättring av prognos sedan 
mars med 500 tkr härrör till effektivisering inom skolskjut-
sar och undervisning. Övriga effektiviseringar är bl.a. för-
slag på omprioriteringar från icke lagstadgad verksamhet.  

Redogörelse för effektiviseringsåtgärder 

Effektiviseringskravet på 3 Mkr fördelas på personalkost-
nader 2,3 Mkr (minska sjuklön- och vikariekostnader), hyra 
lokaler 0,1 Mkr (flytt till Brunnsgatan) samt övriga kostna-
der 0,6 Mkr (förbättrad avtalstrohet samt upphandling av 
taxiresor).  

 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 

Kommentarer till prognos för helåret 

Advokatkostnader för etablering av ny färjelinje beräknas 
uppgå till 1 Mkr. 0,5 Mkr bedöms vara kostnadsökningar i 
befintlig verksamhet, bland annat inom entreprenader och 
skogsverksamheten. Prognos förväntas bli säkrare i delårs-
bokslut augusti då stor del av verksamhetens utfall sker 
under sommarmånaderna. 

Redogörelse för effektiviseringsåtgärder 

Effektiviseringar pågår löpande i verksamheterna. Nämn-
dens åtagande ökar i omfattning då trycket på service är 
stort från besökande, åtgärder i gatunätet, parkeringsplat-
ser, offentlig renhållning, nytt rederi med mera. 

 

Miljö- och byggnämnden 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen beror främst på överskott på personalkost-
nadssidan på grund av vakanser och nedsatt tid för perso-
nal. Prognosen kan beroende på utfallet från ett fåtal ut-
dömda i nuläget osäkra större sanktionsavgifter komma 
att öka ytterligare.  

 

Redogörelse för effektiviseringsåtgärder 

Åtgärder i syfte att höja verksamhetens kostnadstäck-
ningsgrad som genomförs med prioriterade satsningar på 
planering, personal samt kompetensutveckling. Åtgärder-
na ger resultat. 

 

 

 

 

 

 

Finansförvaltningen 

Kommentarer till prognos för helåret 

Intäkter på 17,5 Mkr avser järnvägsbron och gatukost-
nadsersättning Oslovägen. Kostnader på 10,4 Mkr avser 
medfinansiering aktivitetshall samt exploateringskostnad. 
Positiv prognos inom skatter och bidrag som avser ökad 
kommunalskatteintäkt, förbättrad slutavräkning och fas-
tighetsavgift samt lägre kostnadsutjämningsavgift.   

 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 

VA-kollektivet 

Kommentarer till prognos för helåret 

Bedömningen är att budget kommer att följas.  

 

Avfallshanteringen 

Kommentarer till prognos för helåret 

Bedömningen är att budget kommer att följas. 

 

Fjärrvärmeverket 

Kommentarer till prognos för helåret 

Ny taxa från 2014 redovisar ett litet underskott per 30 
april, verksamheten har löpande uppföljning. 
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KOMMUNENS BOLAG 

 
 

 

Bolagen   

Mkr efter skatt Årsbudget Avvikelse Prognos utfall 
Strömstadsbyggen 0,0 0,0 0,0 
Strömstadslokaler 1,0 0,0 1,0 
Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 
StrömstaNET 0,5 0,0 0,5 
Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsnetto Bolagen 1,5 0,0 1,5 

 
 

Kommentarer  

AB Strömstadsbyggen 

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1986 tkr t.o.m. 

april. Prognosen för helåret är 0 tkr. 

Bolaget visar ett bättre resultat efter första tertialet 2014 
jämfört med 2013. Årets hyresförhöjning som gav 1,75% 
från 1 mars börjar att slå igenom. Den ovanligt milda vin-
tern har gjort att uppvärmningskostnaderna ligger 1 Mkr 
lägre än föregående år. 

Upplåningsbehov finns eftersom bolaget kommer att börja 
bygga hyresfastighet med 44 lägenheter på Mällbyområ-
det i augusti. Projektet är kostnadsberäknat till ca 70 Mkr 
och finansieras genom nya lån. I januari 2014 slutfördes 
byggnationen av 24 lägenheterna av totalt 40 i Skee. I 
kvarteret Skepparen i centrum pågår en större renovering 
som påbörjades under fjolåret och beräknas vara klar 
2016, kostnad ca 140 Mkr. Byggnationen av 14 lägenheter, 
så kallade PUT boende, startade i januari 2014 och beräk-
nas vara klart i aug-sept. till en kostnad av ca 18 Mkr. 

AB Strömstadslokaler 

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 708 tkr t.o.m. 
april. Prognosen för helåret är 995 tkr. 

Bolaget visar ett väsentligt bättre resultat än budget, detta 
beror på en mycket mild vinter och att underhållet av 
skolor inte påbörjats i full skala än.  
På Mällby pågår byggnation av förskola med sex avdel-
ningar. På Strömstiernaskolan startar under sommaren 
renovering och utbyte av ventilation- och uppvärmnings-
system. Projektet kommer att vara den enskilt största 
miljöinsatsen i Strömstad under 2014. Miljöbelastningen 
kommer att minska med 369 000 kg koldioxid per år. 

AB Strömstadsgaragen 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på 75 tkr t.o.m. 

april. Prognosen för helåret är 0.  

 

 

AB Strömstanet 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på 492 tkr t.o.m. 

april. Prognosen för helåret är 462 tkr. 

Kommunen ska ansluta sig till nätet och intäkterna av 
detta kommer under senare delen av året. En uppgörelse 
med kommunikationsoperatören gör att bolaget kommer 
att få ersättning för nya anslutningar under 2014. Maxi-
malt kan denna ersättning uppgå till 1 Mkr. 

Bolaget är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och nu har 
fiberföreningarna intensifierat sina ansökningar för bygg-
nationer. Först ut är Näsinge fiberförening där bolaget 
bistår föreningarna med ansökningar av medel till nätet. 
Efter sommaren påbörjas de större investeringarna i villa-
områden i Strömstad. Totala antalet anslutningar hittills är 
1666 anslutningar som har kopplats in. Målet för 2014 är 
2000 inkopplingar. 

AB Strömstads Badanstalt 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på 493 tkr t.o.m. 

april. Prognosen för helåret är 0 tkr. 

Tertialet belastas av kostnader med anledning av den 
pågående processen mot Konkurrensverket och har hittills 
belastat bolaget med externa kostnader på ca 1 Mkr samt 
interna resurser på ca 500 tkr. 

 


