
   
 

 

 

Bokslutskommuniké 2019: 
Starkt ekonomiskt resultat för Strömstads kommun 
 
Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2019 på 60,4 miljoner kronor. Resultatet är högre 
än tidigare prognoser. Positiva poster som högre reavinster för finansiella tillgångar, överskott i 
nämnderna liksom fler passagerare inom färjetrafiken ger högre intäkter vilket påverkar 
resultatet positivt. Dessutom gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader.  
Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt om 19 
miljoner kronor. 
 
Det förbättrade resultatet kommer i sin helhet att användas för att finansiera investeringar och 
minskar behovet av låneupptagning.  
 
Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer. Kommunen 
når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital 
behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 
miljoner kronor. 
 
Nämnderna totalt redovisar positiva resultat med ett överskott mot budget på 10,9 mnkr. Nästan 
alla nämnder gör ett positivt ekonomiskt resultat. Socialförvaltningen tangerar ett noll-resultat 
med ett marginellt underskott. Det goda resultatet har genererats genom god budgetdisciplin, 
effektiviseringar och god hushållning med gemensamma resurser. I kommunens totala resultat 
ingår också realisationsvinster på 3,5 mnkr, ej planerade utdelningar på 2,7 mnkr och en 
engångsintäkt på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan. Det gynnsamma ränteläget ger ett 
överskott för räntekostnader på lån med 2,1 mnkr. 
 
Vid sidan av god efterlevnad av budgetramar redovisar många verksamheter goda resultat i 
kvalitetsmätningar. Hemtjänsten topprankades i Socialstyrelsens brukarenkät där Strömstad delar 
förstaplatsen. Även brukarundersökningar för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt 
omvårdnad enligt LSS visar att Strömstad ligger i nivå med eller över genomsnittskommunen i 
Sverige. Inom skolan ligger kunskapsresultaten i årskurs sex över genomsnittet för Sverige. 
 
Bokslut 2019 inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska redovisas till 
marknadsvärde, tidigare redovisades de till anskaffningsvärde. I den balanskravsutredning som 
kommuner ska göra enligt kommunallagens krav på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas 
från vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Däribland är 
marknadsvärderingen en stor post.  

 
Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2019 

Budget  
2019 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader -725,7 -745,1 19,4 
Skatteintäkter och kommunal utjämning 777,5 778,4 -0,9 
Finansiellt netto 20,1 -0,3 20,4 
Årets resultat enligt resultaträkningen 71,9 33,0 38,9 
Justering för orealiserade vinster i 
värdepapper -11,4 0,0 -11,4 
Justering för realisationsvinster  -0,1 0,0 -0,1 
Årets balanskravsresultat 60,4 33,0 27,4 
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Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 175,3 mnkr att jämföras med en totalbudget på 240,9 mnkr, varav 
116,6 mnkr avser överföringar från tidigare år. Större investeringar har varit ombyggnation av 
strandpromenaden och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken. 
 
Av den totala investeringsvolymen avser 56 mnkr ombyggnation av färjeläget. Denna investering 
är kopplad till avtal med rederierna och innebär en återbetalning av investeringen till kommunen 
över en 20-års period. 
 
Årets större investeringsprojekt inom de taxefinansierade verksamheterna är utbyggnaden av 
Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är dubbla råvattenledningar Blomsholm-
Färingen, avloppsledningar till och från avloppsreningsverket Österröd, dagvatten Seläter, 
vattenverket på Koster samt om- och nybyggnad av tvätt- och sorteringshall på Österröd.  
 
Måluppfyllelse av finansiella mål 
Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till minst fyra 
procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och soliditeteten exklusive 
pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 procent. Resultatmålet uppfylls men inte 
soliditetsmålet som uppgår till 47 procent. 
 
Strömstads Kommuns bolag 
Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2019: 
 

Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2019 

Budget  
2019 

Budget-
avvikelse 

AB Strömstadbyggen, koncern 9,5  7,6 1,9 
AB Strömstadlokaler 10,2 3,7 6,5 
AB Strömstads Badanstalt -0,7 0,1 -0,8 
Årets resultat 19,0 11,4 7,6 

 
Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat.  

 
Mer information 
Föredragning av årsredovisningen i sin helhet sker i kommunstyrelsen den 1 april och i 
kommunfullmäktige den 23 april.  
 
Kontakt:  
För frågor kontakta ekonomichef Carsten A. Sörlie, carsten.sorlie@stromstad.se 
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