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Bokslutskommuniké 2021 

 
Bokslutsresultat för Strömstads kommun 

 

Under ett år präglat av pandemi och osäkerhet har kommunens verksamhet 
uppvisat en mycket god följsamhet och försiktighet och har därmed återigen 
lyckats att bedriva en verksamhet som i stort uppnår sina verksamhetsmål och 
även infriar de ekonomiska målsättningarna. Intäktsbortfall och ökande 
kostnader till följd av pandemin har till stora delar kunnat ersättas via 
ekonomiska stödpaket och omfördelningar inom budgetramar och 
prioriteringar.    

Precis som i de flesta andra kommuner har årets totala ekonomiska utfall 
överstigit det budgeterade resultatet. Strömstads kommun redovisar ett överskott 
för 2021 på cirka 80 mnkr. Verksamheternas arbete utgör grunden i detta, men 
den snabba återhämtningen i den svenska ekonomin, pandemirelaterade 
stödpaket och kommunens egna realisationsvinster för finansiella tillgångar och 
utdelningar har i slutändan inneburit ett positivt resultat över förväntan. 
Kommunens finansiella mål för resultat och soliditet uppnås. 

Årets starka ekonomiska resultat innebär ett bra utgångsläge för att vi ska kunna 
nå en långsiktigt hållbar ekonomi i ljuset av en accelererande ökning av 
välfärdsbehovet till följd av den demografiska utvecklingen. Det minskar även 
behovet av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade 
investeringar. Detta är i sin tur är viktigt för att minska den totala låneskulden. 

    

Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2021 

Budget  
2021 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader -816,3 -824,2 7,9  

Skatteintäkter och kommunal utjämning 874,7 840,9 33,8 

Finansiellt netto 21,7 -1,7 23,4 

Årets resultat enligt resultaträkningen 80,1 15,0 65,1 
Justering för orealiserade vinster i 
värdepapper -13,4 0,0 -13,4 

Justering för realisationsvinster  -4,6 0,0 -4,6 

Årets balanskravsresultat 62,1 15,0 47,1 
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Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 188,4 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,1 mnkr, varav 68,2 mnkr avser överföringar från tidigare år. Hälften av 
investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och 
avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och 
avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus även i år.  
Större investeringar under året har varit Sjukhusfastigheten Pilen 5, Havsnära 
stråk i centrum, lekplatser, Ångbåtskajen, ombyggnation av gator och vägar 
och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken. 

 
 
 

Strömstads Kommuns bolag 
Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 12,8 miljoner kronor. 
 

Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2021 

Budget  
2021 

Budget-
avvikelse 

AB Strömstadbyggen, koncern 7,5  7,9 -0,4 

AB Strömstadlokaler 6,1 4,1 2,0 

AB Strömstads Badanstalt -0,8 -1,5 0,7 

Årets resultat 12,8 10,5 2,3 
 

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.  

 
Mer information 
Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och 
koncernredovisning under mars månad. Föredragning av årsredovisningen i 
sin helhet sker i kommunstyrelsen den 6 april och i kommunfullmäktige den 
28 april.  
 
Kontakt:  
För frågor kontakta ekonomichef Carsten A. Sörlie, 
carsten.sorlie@stromstad.se 
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