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Ett bra år för Strömstad 
- Bokslutskommuniké 2016 

Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2016 på 37,9 Mnkr. Det kan jämföras med 
budgeterat resultat på 13,5 Mnkr. Resultatet är i linje med tidigare prognoser. Det är främst 
statsbidrag och realiserade vinster på kapitalplaceringar som ger årets resultat.  

Statsbidrag nyttjas 2017 

Kommunen har under året erhållit statsbidrag för flyktingmottagning och ökat bostadsbyggande 
som bidragit till resultatet med 13,7 Mnkr. Under 2016 har kommunen ändrat inriktning på sina 
kapitalplaceringar och därigenom realiserat en vinst på 15,2 Mnkr. De kvarstående delarna av 
statsbidragen avser att användas under 2017 i verksamheter med utökade behov. 

Det kan konstateras att nämnderna sammantaget håller sina budgetar. Underhållsåtgärder för 
stadshuset belastar resultatet med 3,0 Mnkr. 

Kommunens ekonomiska resultat bidrar till att kommunen kan klara kommande års utmaningar 
på  investeringssidan samt behovet av att utöka verksamheten i takt med växande befolkning. 

 
Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2016 

Budget  
2016 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader -671,2 -664,6 -6,6 
Skatteintäkter och kommunal utjämning 689,1 674,9 14,2 
Finansiellt netto 20,0 3,2 16,8 
Årets resultat 37,9 13,5 24,4 

 

Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265,1 Mnkr. Det är främst 
inom vatten- och avloppsverksamheten som de flesta investeringarna har skett. Exempel på 
investeringar inom VA är dagvatten Seläter, Lilla Åseröd, lågreservoar Ekenäs på Koster samt 
utbyggnad av reningsverket Österröd på totalt 33,2 Mnkr.  

I fråga om skattefinansierad verksamhet kan nämnas Trossbrygga på 6,6 Mnkr samt inköp av ett 
räddningsfordon (släck- och räddning) på 2,6 Mnkr. Överflyttning av investeringsmedel sker till 
2017 för bland annat fortsatt utbyggnad av VA-anläggningar samt inom den skattefinansierade 
verksamheten för underhåll och reparationer av kajer med mera.  

De finansiella målen uppnås 
Kommunen har finansiella mål som gäller resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till minst 2 
procent av skatter och bidrag och soliditeteten exkl pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 
procent. Båda målen är uppfyllda. 

Revision av bokslut sker i slutet av februari och av årsredovisning i mars. Föredragning av 
årsredovisningen sker i Kommunstyrelsen den 12 april och i Kommunfullmäktige den 27 april. För 
frågor kontakta ekonomichef Lars-Erik Hansson, lars-erik.hansson@stromstad.se, eller 
redovisningsansvarig Diana Johansson, diana.johansson@stromstad.se 
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