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Bokslutsresultat för Strömstads kommun 
Bokslutskommuniké 2020: 
 
Strömstads kommuns preliminära resultat för 2020 är 47,0 miljoner kronor, att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har påverkat 
verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av mars 2020 har resulterat 
i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och parkeringsverksamheten. Kommunen har 
samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag staten tilldelar kommunerna under pandemin. 
Kostnadsersättning har erhållits för såväl sjuklöner som för andra merkostnader. Positiva 
poster som reavinster för finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader 
samt låga räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger budet.  
 
Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och skatt om 9,6 
miljoner kronor. 
 
Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade investeringar. Resultatet 
borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och skapar handlingsberedskap för utveckling av 
samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar 
graden av egen finansiering i beslutade investeringar, vilket är av vikt för att minska den totala 
låneskulden. 
 
Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av förlorade hamn- 
och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. Nämnderna i övrigt redovisar ett 
nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade 
generella statsbidrag för att möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning 
täcker dock inte intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning med 
gemensamma resurser.  
 
Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda resultat i 
kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella brukarundersökningar inom vård och 
omsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i 
jämförelse med andra kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av 
brukarundersökningar är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som 
genomfördes under hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 
när undersökningen genomfördes senast.  
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Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska redovisas till 
marknadsvärde, innan år 2019 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  
2020 

Budget  
2020 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader -791,5 -761,1 -30,4 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 834,1 793,3 40,8 

Finansiellt netto 10,1 -2,7 12,8 

Årets resultat enligt resultaträkningen 52,7 29,5 23,2 
Justering för orealiserade vinster i 
värdepapper -5,5 0,0 -5,5 

Justering för realisationsvinster  -0,2 0,0 -0,2 

Årets balanskravsresultat 47,0 29,5 17,5 
 

Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 214,4 mnkr, varav 
79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av dessa rör taxefinansierade 
investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen 
och avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus. Andra större 
investeringar har varit ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av 
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken. 

 

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 inklusive 
pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både resultatmålet och soliditetsmålet 
uppfylls. 
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Strömstads Kommuns bolag 
Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020: 
 

Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2020 

Budget  
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Strömstadsbyggen, koncern 6,6  5,9 0,7 

AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7 

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2 

Årets resultat 9,6 7,4 2,2 
 

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 14 april och i kommunfullmäktige den 29 april.  
 
Kontakt:  
För frågor kontakta ekonomichef Carsten A. Sörlie, carsten.sorlie@stromstad.se 

 
 
 

mailto:carsten.sorlie@stromstad.se

