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Sotenäs kommun
Vision
Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och
framtidstro.
Inriktningsmål
Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors
lika värde
Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt
Goda betingelser för företagande
En attraktiv besökskommun
Alla finner sitt önskade boende
Ett rikt fritids- och kulturutbud
Ett livslångt lärande
Programförklaring för mandatperioden 2015-2018
Ökad befolkningstillväxt är den viktigaste utmaningen för Sotenäs kommun, då den ger
grunden för fortsatt god infrastruktur och service för kommunens invånare och företag.
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för handlingsfrihet och nya
investeringar.
Detta skall uppnås under mandatperioden 2015-2018:
Näringsliv 2018

Befintliga företag har utvecklats och vuxit i storlek och antal arbetstillfällen.
Företagen upplever att kommunen ger förutsättningar för en bra utveckling.
Kommunens service mot näringslivet präglas av hög servicegrad och hög
utvecklingstakt.
Det finns fler arbetstillfällen inom kunskapsintensiv verksamhet jämfört med 2014.
Sotenäs är attraktivt för etablering av nya företag.
Det finns en långsiktig plan för utveckling av industriområden
Boende 2018

God tillgång till bostäder för helårsboende med olika upplåtelseformer.
Ett bostadsförsörjningsprogram finns med fokus på helårsboende.
150 nya bostäder har tillkommit för åretruntboende.
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Mindre och prisvärda bostäder för unga och äldre prioriteras.
Handläggningstiden för bygglovsärenden uppfyller lagkrav och är kvalitetssäkrad.
Planerna medger högre byggnader än 3 våningar.
Ekonomi 2018

Antalet invånare har ökat till över 9000 och fortsätter att öka.
Kommunalskatten har återställts till 2014 års nivå
Kommunen har prioriterat kärnverksamheten
Kostnadsmedvetande är alltid en ledstjärna vid nyinvesteringar och upphandlingar.
Alla nyanställningar föregås av ett övervägande av möjligheten att utföra
arbetsuppgifterna med befintlig personal.
Kommunens egna kapital har ökat och givit en handlingsfrihet avseende investeringar.
Bundet kapital i fasta anläggningar har minskat och därmed har soliditeten förstärkts.
Utbildning, Kultur & Fritid 2018

Sotenäs skolors huvuduppgift är ett livslångt lärande.
Våra ungdomar är trygga, litar på sin egen förmåga och inser betydelsen av studier för
att sedan kunna försörja sig själva. De har vilja och drivkraft att lägga ner det arbete
som krävs för detta och för att delta i och bidra till samhällsutvecklingen.
En plan finns för fortbildning och kompetensutveckling för personal utifrån
verksamhetens behov.
Sotenäs har förskolor, fritidshem och skolor med hög kvalitet.
Skolresultaten är bland de 10 bästa i nationella mätningar
All personal har formell behörighet
Det finns förstelärare inom alla ämnesområden
Vi har valfrihet i förskola och skola avseende både utförare och pedagogik
Sotenäs skolor är en trygg miljö för elever och personal.
Varje elev syns utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas utifrån dessa
Det råder nolltolerans mot droger, kränkande behandling, mobbning och klotter.
De skolor som fanns 2014 finns kvar.
God och näringsriktig mat serveras till våra elever.
Sotenäs erbjuder goda förutsättningar för föreningslivet att utvecklas genom samverkan.
Vi bidrar till att bevara, dokumentera och synliggöra vårt kulturarv.
Medborgarna är delaktiga och har inflytande över utbudet av fritidsaktiviteter.
Vård och Omsorg 2018

Sotenäs erbjuder trygg och respektfull omvårdnad med utgångspunkt i den enskildes
behov med valfrihet avseende både utförare och insatser.
Det finns två äldrecentrum, ett i södra och ett i norra kommundelen.
Ideella krafter medverkar i stor omfattning i omsorgsverksamheten.
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Omsorgstagarna upplever trygghet och respekt.
Alla som arbetar inom vård och omsorg har relevant kompetens.
En plan finns för fortbildning och kompetensutveckling för personalen utifrån
verksamhetens behov.
Förebyggande insatser är viktiga i hälsoarbetet
Familjecentralen och Elevhälsan fortsätter sin verksamhet i minst samma omfattning
som 2014.
Näringsriktig och god mat serveras till alla omsorgstagare.
Infrastruktur och IT 2018

Kommunens infrastruktur stödjer en tillväxt av företag och befolkning.
Trafikverket har förbättrat och säkerställt tillfartsvägarna.
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar är genomförd vid våra tätorter.
IT-infrastrukturen är likvärdig i samhällen och på landsbygden och har gett stora
möjligheter att verka på distans.
Infrastrukturen för IT är väl utbyggd och underlättar och höjer kvaliteten i den
kommunala verksamheten.
Kollektivtrafiken har bibehållits och förbättrats genom närtrafik.
Gästhamnarna används under längre tid på året och ger ett positivt bidrag till
kommunens ekonomi.
Kommunens gästhamnar bedrivs i entreprenadform.
Miljö 2018

Sotenäs erbjuder en god och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer
Kommunen tillhandahåller dricksvatten av god kvalitet.
Den marina nedskräpningen har minskat.
Källsortering av hushållsavfallet har påbörjats.
Uppvärmning av kommunens fastigheter sker med förnybar energi.
Övergång till fossiloberoende fordon inom kommunen har inletts.
Kommunen som arbetsgivare 2018

Sotenäs kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Sotenäs kommun har blivit en bättre arbetsgivare, vilket medfört lägre sjukskrivningstal.
Kommunen tar ansvar för att all personal har adekvat kompetens för sin befattning.
Ledarskapet inom kommunen skall präglas av helhetssyn, öppenhet och delaktighet.
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