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KS § 77 Dnr 2022/000005 

Bokslut och årsredovisning 2021 Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 2021 års 
bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). För koncernen uppgår 
resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr (72,9 mnkr) en ökning med 
44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 
37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott 
inom nämndverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag från staten. Sammantaget 
visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med 1 procent 
jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid 
fastighetsförsäljning minskat jämfört med föregående.  
 
Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror förändring av 
redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar under 2020 som var av 
engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar på grund av registervård under 2021, dessa 
avskrivningar är av tillfällig karaktär.  
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Forts. KS § 77 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. Sysselsättningsgraden 
har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan fortsatt, och de insatser som 
genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda personal innehar 97 procent en 
heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. Ohälsotalet försämras något och landar för 
2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt samband med pandemin.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning daterad 2021-03-17 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 64 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Therése Mancini (S), Nils Olof Bengtson (M), Sebastian Andersson (SD) och 
Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 64 Dnr 2022/000005 

Bokslut och årsredovisning 2021 Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 2021 års 
bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). För koncernen uppgår 
resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr (72,9 mnkr) en ökning med 
44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 
37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott 
inom nämndsverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag från staten. 
Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat 
med 1 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid 
fastighetsförsäljning minskat jämfört med föregående.  
 
Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror förändring av 
redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar under 2020 som var av 
engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar pga registervård under 2021, dessa avskrivningar är 
av tillfällig karaktär.  
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
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Forts. KSAU § 64 

 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. Sysselsättningsgraden 
har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan fortsatt, och de insatser som 
genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda personal innehar 97 procent en 
heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. Ohälsotalet försämras något och landar för 
2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt samband med pandemin.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning daterad 2021-03-17 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2020-03-17 KA 2022/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomiavdelningen 

 

Bokslut och årsredovisning 2021  

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. 2021 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). 
För koncernen uppgår resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 
I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs 
Vatten AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs 
RehabCenter AB (100 %) och Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet 
för de senaste tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr 
(72,9 mnkr) en ökning med 44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat 
jämfört med föregående år och uppgår till 37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 
Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. 
Samtliga finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av 
verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 
Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror 
på överskott inom nämndsverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag 
från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. 
Verksamhetens intäkter har minskat med 1 procent jämfört med föregående år. 
Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid fastighetsförsäljning minskat 
jämfört med föregående.  
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Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst 
på ökade kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror 
förändring av redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar 
under 2020 som var av engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar pga registervård 
under 2021, dessa avskrivningar är av tillfällig karaktär.  
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella 
statsbidrag utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har 
inte erhållits under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 
Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. 
Sysselsättningsgraden har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan 
fortsatt, och de insatser som genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda 
personal innehar 97 procent en heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. 
Ohälsotalet försämras något och landar för 2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med pandemin.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning daterad 2021-03-17 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Revision 

  
Maria Strömberg Tf Håkan Sundberg 
Ekonomiavdelningen Kommundirektör 
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Syftet med Sotenäs kommuns årsredovisning är 
att ge en informativ redovisning om det gångna 
året till kommunfullmäktige och kommunens 
medborgare samt externa intressenter. Årsre-
dovisningen bygger på nämnder och bolags 
verksamhetsberättelser och för den som önskar 
fördjupad information hänvisas till respektive 
nämnds och bolags redovisning.

Årsredovisning 2021

2 3



2 3

Innehållsförteckning
Kommentar från kommunalrådet......................................................................4
Mandatperiod 2019-2022....................................................................................5

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling...........................................................7
Den kommunala koncernen................................................................................8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.............................10
Händelser av väsentlig betydelse......................................................................16
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.........................22
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....................................24
Balanskravsresultat...........................................................................................39
Väsentliga personalförhållanden......................................................................40
Förväntad utveckling.........................................................................................43

Kvalitetsredovisning
Jämförelser inom norra Bohuslän....................................................................45
Kommunens kvalitet i korthet..........................................................................50

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning.................................................................................................53
Kassaflödesanalys..............................................................................................53
Balansräkning....................................................................................................54
Notförteckning...................................................................................................55
Investeringsredovisning....................................................................................62
Driftsredovisning kommunen...........................................................................64
Driftsredovisning per nämnd............................................................................66

Kommunala företag - verksamhet och ekonomi 
Sotenäsbostäder AB..........................................................................................69
Sotenäs Vatten AB............................................................................................70
Sotenäs RehabCenter AB..................................................................................71
Rambo AB..........................................................................................................72
Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun........................................................73

Revisionsberättelse............................................................................................74



Kommentar från kommunalrådet
Året som gått
Under 2020 antogs en ny vision, Vision 2032, som visar vilken 
väg Sotenäs kommer att gå de närmsta tolv åren. Under 2021 har 
mål för god ekonomisk hushållning kopplade till den nya visionen 
antagits för kommunkoncernen att gälla från och med år 2022. 

Många strategiska arbeten har pågått under 2021. Översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram, VA-plan, mobilitetsutredning, och 
framkomlighetsutredning för att nämna några. 

Byggnation
Under året har också planerats för om- och tillbyggnation av 
Hunnebohemmet för att möta framtidens behov av äldreomsorg. 
Ombyggnation ska också ske av Sotenässkolan, Kungshamns skola 
och Åsenskolan. Sotenäsbostäder AB har under tredje tertialet inlett 
byggnation av 24 lägenheter vid Ekelidberget i Bovallstrand och 
ombyggnation av Bankeberg i Hunnebostrand med 37 lägenheter.

Hållbarhet
Under 2021 har en Hållbarhetsstrategi antagits, vilket innebär att 
det nu finns en styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra fokusområden. 
Sotenäs Marina Återvinningscentral fortsatte att expandera under 
året, då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. Den Marina Återvinningscentralen tog hand om drygt 200 ton 
marint avfall under året. En digital möbelkatalog har tagits fram 
för återbruk av kommunens möbler, där syftet varit att förenkla 
återbruk av möbler på ett enklare sätt. 

Digitalisering
För att underlätta och tillgängliggöra den kommunala verksamheten 
finns nu en e-tjänsteplattform på plats på kommunens hemsida. 
Invånarna kan ansöka om exempelvis bygglov, förskoleplats, planbe-
sked digitalt. Under året har även arkivet digitaliserats för att öka 
tillgängligheten till arkivhandlingar. "Ersättningsskanning" har 
införts vilket inneburit att en inkommen pappershandling får 
gallras/slängas efter att den skannats digitalt. Även digitala signe-
ringar av handlingar har införts i verksamheterna.

Heltidsresan
Vi är stolta över att ha infört heltidsresan i förvaltningen. Projektet 
avslutades i december 2021. Beslut har fattats att heltid ska vara 
norm vid tillsvidareanställning i Sotenäs kommun. Resultatet av 
projektet visar att av kommunens tillsvidareanställda har hela 
97 procent en heltidsanställning.

Pandemin
Pandemin har verkligen påverkat oss alla, jag är stolt över hur 
vi i Sotenäs tillsammans har hanterat åtgärder för en minskad 
smittspridning. Den påverkan som pandemin medfört blir svår 
att inom en så kort tid som gått överblicka. 

Kommunen har under året som gått genomfört ett antal åtgärder 
inom den kommunala verksamheten för att hålla undan och hålla 
nere smittan i verksamheterna. Personalen har varit föredömliga i 
sitt ansvarstagande och skapat lösningar då pandemin har utmanat 
oss. Kommunen har också genomfört insatser för minskad negativ 
påverkan på det lokala näringslivet genom anstånd med betalning 
för exempelvis tillsynsavgifter, men också genom tidig julgåva till 
samtliga anställda. 

Positiva resultat
Invånarantalet ökar, för 2021 med 25 invånare och uppgår därmed 
till 9 125 vilket är mycket positivt. Det är också mycket glädjande att 
kunna konstatera att kommunen återigen har ett positivt resultat. 
Årets resultat uppgick till +16,0 mnkr. Goda resultat är nödvändigt 
för att kunna investera för framtiden, såsom att förbättra kommu-
nens äldreboenden och skolor. Sammantaget uppgick nämndernas 
överskott till +5,3 mnkr och de visar också på god måluppfyllelse. 
Med anledning av det goda resultatet kunde kommunfullmäk-
tige besluta om extra ekonomiska resurser i budget 2022 till både 
omsorg, skola och teknisk verksamhet. Därtill har även beslutats 
om ökade resurser för personal i kommunen avseende friskvård 
och utbildning. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare, förtroen-
devalda och kommuninvånare som varit med och bidragit under 
året som gått.

Mats Abrahamsson Kommunalråd (M)
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Mandatperiod 2019-2022
Sotenäs kommuns rådande vision lyder "Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar ut-
veckling och framtidstro". I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om en uppdaterad vision för åren 
2022 till 2032 "Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun".

Förtroendevalda i Sotenäs
Valdeltagandet har ökat i de senaste tre kommunvalen från 
83 procent 2010 till 85 procent 2014 och 87 procent 2018. Av 
samtliga förtroendevalda utgör 42 procent kvinnor och 58 procent 
män. Andelen förtroendevalda kvinnor har ökat något de senaste 
mandatperioderna. 

Politiskt styre i kommunkoncernen
Kommunkoncernen har flera nivåer av politiskt styrande instanser: 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser 
för de kommunala bolagen. Därtill finns en tjänstemannaorgani-
sation. Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för 
att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid 
beredning av ärenden samt att bedriva den operativa verksamheten.

Kommunfullmäktige
Sotenäs kommun styrs av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna. Sammantaget innehar majoriteten 18 av 
de 31 mandaten. 

Kommunstyrelse och nämnder
Den politiska organisationen i Sotenäs kommun består av kommun-
styrelsen, byggnadsnämnd, utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, 
samt miljönämnd. Till varje nämnd finns arbetsutskott som politiskt 
bereder ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska organ för verkställighet och bereder ärenden till 
kommunfullmäktige. Inom den kommunala organisation finns 
även överförmyndare, revision, valnämnd och valberedning. 

Förvaltningsorganisation
Förvaltningsorganisationen i Sotenäs kommun består av fyra 
förvaltningar. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive 
nämnd. Varje förvaltning leds av förvaltningschef, undantaget är 
kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. 
I  kommunstyrelseförvaltningen ingår verksamheterna kansli, 
personal, ekonomi, näringsliv och räddningstjänst. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har fokus på miljö- och bygglovsverksamhet, 
mark-, hamn- och fastighetsförvaltning. Utbildningsförvaltningen 
arbetar med förskoleverksamhet, grundskola, särskola, gymnasie- 
och vuxenutbildning, samt kultur. Omsorgsförvaltningen med fokus 
på äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt funktionshinder-
omsorg. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
2015-2018 2019-2022

Moderaterna 11 12

Centerpartiet 2 3

Liberalerna 3 2

Kristdemokraterna 1 1

Socialdemokraterna 10 8

Miljöpartier de gröna 1 1

Vänsterpartierna 1 1

Sverigedemokraterna 2 3

Moderaterna: 12

Centerpartiet: 3

Liberalerna: 2

Kristdemokraterna: 1

Socialdemokraterna: 8

Miljöpartiet de gröna: 1

Vänsterpartiet: 1

Sverigedemokraterna: 3

M

C
LKD

S

MP
V

SD
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Block 1: Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en bild över Sotenäs 

kommuns verksamhet under det gångna året. I förvaltningsberättelsen finns: 

en översikt över verksamhetens utveckling, organisationsskiss, viktiga 

förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig 

betydelse, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, god 

ekonomisk hushållning, balanskravsresultatet, väsentliga personalförhål-

landen och förväntad utveckling.

9 125
antal invånare 31 december 2021

21,99 kr
kommunal skattesats

774
antal årsarbetare i kommunen
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Invånarantalet ökade med 25 personer år 2021. Årets 
negativa födelsenetto övervägs av ett positivt flyttnetto.



Översikt över  
verksamhetens utveckling
Avsnittet avser att skapa en bild över utvecklingen de senaste fem åren. Dels för den kommunala kommun-
koncernen och dels för kommunen.

Översikt över verksamhetens utveckling
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 337 348  337 352 373

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -823 -849 -836 -855 -910910

Årets resultat 16 11  11 29 24

Soliditet 1) 38% 36%  36% 36% 37%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 22% 22%  22% 24% 25%

Nettoinvesteringar 2)  129  126 117 73 117

Årets självfinansieringsgrad 3)  60% 59% 64% 133% 88%

Långfristiga skulder 791 883  913 904 904

Kommunen

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 9 073 9 030 9 061 9 100 9 125

Kommunal skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Verksamhetens intäkter 180 173 162 178 177

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -659 -660 -650 -705 -734

Årets resultat 10 10 6 18 16

Skatteintäkter 450 463 477 474 489

Förändring skatteintäkter 6% 3% 3% -1% 3%

Generella bidrag exklusive fastighetsavgift 36 27 14 34 45

Förändring generella bidrag exklusive fastighetsavgift -36% -24% -50% 150% 33%

Fastighetsavgift 29 31 32 35 37

Förändring fastighetsavgift 1% 7% 6% 7% 7%

Soliditet 1) 57% 69% 70% 70% 73%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 29% 36% 38% 39% 42%

Nettoinvesteringar 2) 40 35 33 34 35

Årets självfinansieringsgrad 3) 98% 127% 112% 157% 169%

Långfristig låneskuld 161 - - - -

Antal anställda inklusive visstidsanställda 1 077 1 049  1 074 1 015 1 012

Antal årsarbetare inklusive visstidsanställda 779 764 740 772 774

Sjukfrånvaro totalt 7% 6% 7% 9% 10%

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 
3) Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. 



Den kommunala koncernen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   
Den kommunala koncernen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen

Nämnder/företag Verksamhet Privata utförare Avtalssamverkan

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är Sotenäs kommuns högsta 
beslutande organ och dess uppgifter framgår av 
kommunallagen. Fullmäktige beslutar i frågor 
av större vikt för kommunen såsom mål och 
riktlinjer, budget och skattesats. Fullmäktige 
är ett forum för idéer, debatt och information. 
Ledamöterna, som representerar olika partier, 
utses genom allmänna val för en period på fyra år.

Valnämnden Valnämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar.

Revisionen Revisorerna är oberoende och granskar objektivt 
och självständigt koncernens alla verksamheter 
samt prövar om de bedrivs enligt god 
revisionssed.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, 
samordna, följa upp och utveckla kommunens 
verksamhet i sin helhet. Därtill ansvarar 
kommunstyrelsen för allmän verksamhet samt 
teknisk verksamhet. Kommunstyrelsen är också 
anställningsmyndighet för hela kommunens 
verksamhet.

Sedan 2019 sker avtals-
samverkan avseende 
Lön och IT tillsammans 
med Munkedal och 
Lysekils kommuner. 
Ersättning uppgår till 
1,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

Utbildningsnämnden Nämndens uppdrag och ansvarsområde är 
förskola, grundskola inklusive förskoleklass 
och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och 
fritidsverksamhet.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar står för 
2,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden: 
äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. Därtill finns 
myndighetsenhet för färdtjänsthandläggning.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden står för 
8,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och 
byggverksamheten, trafikfrågor, GIS-
tjänster samt den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen.

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) 
är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner. Organisatoriskt är den 
placerad i Sotenäs kommun. Miljönämndens 
verksamhet kan delas in i tre delar:  tillsyn och 
prövning, ej avgiftsfinansierad löpande tillsyn 
samt övriga uppdrag som exempelvis att fram 
mål, riktlinjer och nyckeltal. 

Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag. Bolaget har till 
uppgift att främja bostadsförsörjningen i 
kommunen, främja integration och social 
sammanhållning samt skapa trygga och 
hållbara boendemiljöer.

Sotenäs RehabCenter AB Sotenäs RehabCenter AB är en bad- och 
rehabanläggning med syfte att öka 
kommunens attraktionskraft och verka för god 
folkhälsa.

Sotenäs Vatten AB Bolaget har till uppgift att ansvara för allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen.

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

Rambo AB har till uppgift att insamla, 
omhänderta och behandla hushållsavfall. 

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

Stiftelsen grundades av kommunen för 
att tillhandahålla lokaler, främst för 
industriändamål. Stiftelsen är vilande.



Demografisk utveckling
Hur den demografiska utvecklingen ser ut påverkar kommunernas 
välfärdsuppdrag. Ett av skälen till den annalkande arbetskrafts-
bristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolk-
ningstillväxt. Den senaste prognosen från Statistiska centralbyrån 
(SCB) 2021 visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt i Sverige 
än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och 
unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder 
som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmsta tio 
åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. Prognosen gör 
därför att kostnaderna för kommuner och regioner förväntas öka 
något långsammare än de har gjort i tidigare befolkningsprognoser.

Befolkningsprognosen för Sotenäs visar att invånarantalet 
år 2030 uppgår till 9 249 invånare. Det innebär en ökning med 
1,6 procent jämfört med år 2021. Prognosen visar på en ökning 
i åldersgruppen 65 år och äldre och främst inom åldersgruppen 
80 år och äldre. Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas uppgå till 
13 procent av befolkningen år 2030 jämfört med 8 procent år 2021.  
Befolkningsprognosen visar att antalet äldre ökar mycket snabbare 
än de i arbetsför ålder samt barn och unga. Bibehålls ökningen i 
gruppen 80 år och äldre kommer ökade krav på framförallt kommu-
nens omsorgsverksamheter inför kommande år. Omvänt visar 
prognosen för barn och unga där minskningen skulle innebära 
att behov av verksamheten minskar, med befintlig prognos. Den 
totala nettoökningen kommer innebära en utmaning avseende 
personalförsörjning samt finansiering av fler äldre. 

Befolkning 2021
Befolkningen i Sotenäs uppgick år 2021 till 9 125 invånare och 
ökar därmed med 25 invånare jämfört med år 2020 (9 100). Antalet 

nyfödda barn 2021 uppgick till 60 (föregående år 52). Kommunen 
har ett negativt födelseunderskott på -70 (föregående år -67).  
Negativt födelseunderskott uppvägs även fortsättningsvis av positivt 
flyttnetto med +92 (föregående år +101). Flyttningsnettot har varit 
positivt de senaste åtta åren.

Befolkningsstrukturen fördelar sig enligt tabellen nedan. Sedan 
2016 har en minskning skett inom åldersgrupperna 0-19 år samt 
20-64 år med 95 respektive 156 individer. Åldersgruppen 65 år och 
äldre har sedan 2016 ökat med 311 individer. Det innebär att andelen 
65 år och äldre uppgår till 35 procent av den totala befolkningen. 

Bostadsförsörjning
Med bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sotenäs är en av 
förutsättningarna för en befolkningsökning tillgången på bostäder. 
En god och varierad tillgång på bostäder skapar förutsättningar för 
en föryngring av befolkningen, genom att de unga har möjlighet 
att bo kvar i kommunen när de flyttar hemifrån. Detta gäller också 
för exempelvis äldre personer som inte vill bo kvar i hus som har 
blivit för stora, utan istället får möjlighet att flytta till ett mindre 
boende. Förutom att möta befolkningens behov finns även stort 
behov av bostäder för dem med tillfälligt arbete sommartid, detta 
utifrån Sotenäs som är en besöksnäringskommun. 

För en varierad tillgång på bostäder spelar Sotenäsbostäder 
AB en viktig roll. Bostadsbolaget har 1 170 lägenheter. Under året 
har bostadsbolaget startat byggnation av två nya flerbostadshus. 
Arbetet med att identifiera lämplig mark för nya bostäder görs 
utifrån pågående översiktsplan i samarbete mellan kommun-
styrelsen, bostadsbolaget och byggnadsnämnden. Arbetet med 
ett bostadsförsörjningsprogram kommer att tillföra ytterligare 
underlag till dessa bedömningar.

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet avser att beskriva förhållanden som är väsentliga för resultat och ställning. I redovisningen ingår 
också beskrivning av tre riskområden. Påverkansfaktorer för Sotenäs är främst den demografiska utvecklingen. 
Denna påverkar intäkter, bostadsförsörjning och arbetsförsörjning.
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Förändring av antal invånare 2021-2030, Sotenäs kommun

År 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt

Antal personer -60 -78 -218 480 124

Procentuell förändring -1% -1% -2% 5% 2%

Befolkning i Sotenäs kommun 2018 - 2021 Skillnad

2018 2019 2020 2021 2020-2021

Invånare 0 - 19 år 1 494 1 500 1 459 1 424 -35

Invånare 20 - 64 år 4 581 4 556 4 549 4 512 -37

Invånare 65+ 2 955 3 005 3 092 3 189 97

   varav 65 - 79 år 2 245 2 306 2 391 2 457 66

   varav 80+ 710 699 701 732 31

Invånare totalt 9 030 9 061 9 100 9 125 25
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Näringsliv
Sotenäs kommun har som mål att företagare uppfattar Sotenäs som 
en attraktiv näringslivskommun. Som ett led i det har kommun-
fullmäktige antagit en näringslivsstrategi för perioden 2016 - 2022.  

Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna i kommunen har 
en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. I 
kommunen finns (2022-03-08) 1 379 företag vilket är en svag ökning 
jämfört med föregående år. Totalt fanns år 2020 4 014 förvärvsar-
betande (dagbefolkning), de flesta knutna till orterna Kungshamn, 
Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, Hovenäset och 
Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns inom tillverkningsin-
dustrin (cirka 23 procent), vilket är mer än dubbelt så stor andel som 
genomsnittet i riket. Den största arbetsgivaren är Sotenäs kommun. 
Livsmedelsindustrin är den dominerande näringsgrenen i kommunen, 
men framgångsrika företag finns även inom besöksnäring, mekanisk 
industri, hantverk/byggkonstruktion och handel.

Sotenäs kännetecknas också som en kommun med en mycket 
hög grad av nyregistrerade företag.  Antalet nyregistrerade företag i 
kommunen uppgår till 112 stycken vilket är cirka 10 procent fler än 
tidigare år. Nyföretagandet i kommunen är på en hög nivå jämfört 
med andra kommuner och under 2021 blev Sotenäs, tillsammans 
med sju andra kommuner, nominerad till Årets nyföretagarkommun.

Varje dag lämnar 1 215 invånare Sotenäs kommun för att arbeta 
i en annan kommun och 1 036 personer pendlar hit för att arbeta 
(2020 års statistik). Nettoutpendlingen har ökat de senaste fyra 
åren och fortsätter att öka.

Den pågående pandemin har påverkat näringslivet och 
kommunen stort. Åtgärder har genomförts både från kommunen 
men också från staten i form av olika stödpaket. Sotenäs kommun 
har exempelvis stöttat företag och näringsliv genom anstånd med 
hyra och förlängda betalningstider, den så kallade julpengen, och 
stöd till företagarna avseende skyltning om att hålla avstånd.

Markförvaltning
Kommunen har stor efterfrågan på industrimark vilket ställer 
ökade krav på tillgång till bostäder, infrastruktur, renhållning 
och vattenförsörjning. Under 2021 fortsatte arbetet med kommu-
nens översiktsplan. Där finns den samlade planeringen för hur 
kommunen vill använda mark och vattenområden i framtiden.  

Under året initierades också en mobilitetsutredning och arbetet med 
VA-plan inleddes. I VA-planeringen ingår bland annat kommunens 
vattenförsörjning, utredning kring kommunens framtida avlopps-
hantering och inventering av områden där kommunalt vatten 
och avlopp kan behövas i framtiden. För att möta efterfrågan på 
industrimark beslutades också att iordningsställa två industriom-
råden för försäljning, ett i Kungshamn och ett i Hunnebostrand. 

Under första halvåret 2021 fortsatte också arbetet med en 
detaljplan för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat 
vattenbruk i Sotenäs kommun. Vid en omfattande etablering väntas 
antalet arbetstillfällen öka kraftigt och ställa krav på en allt  högre 
utvecklingstakt i kommunen. Kommunen är väl förberedd på detta 
genom den pågående strategiska planeringen. 

Turism
Hemester och svemester har denna sommaren gynnat besöksnä-
ringen i Sotenäs med mycket stora besökstal, framför allt inhemska 
besökare men en viss ökning kan även ses från grannländerna och 
mellaneuropa. En utmaning för näringslivet har varit att kunna 
göra snabba omställningar och anpassa personalresurserna efter 
rådande pandemiriktlinjer. 

Intresset för naturturism har fortsatt varit stort, efterfrågan på 
vandring och cykling har ökat och kommunens satsning på såväl 
digital vandringskarta samt broschyrer har varit till god hjälp.

Fysisk och mobil turistinformation har tillhandahållits under 
perioden juni till augusti. Resterande del av året erbjuds hjälp  
digitalt, samt via telefon eller e-post. Sex åretrunt-öppna InfoPoints 
och ytterligare sex sommaröppna InfoPoints bidrar till en god 
tillgång till besöksservice, turistinformation och värdskap.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid, men ökade 
krafigt under år 2020. Jämfört med både länet och riket ligger 
arbetslösheten avsevärt lägre i Sotenäs, men procentuellt har arbets-
lösheten stigit snabbare än i övriga landet. Under 2021 sjunker 
arbetslösheten i både länet och riket medan Sotenäs kommun ökar 
något. Arbetslösheten i åldern 18–64 år uppgår till 4,5 procent 
( +1,7 procent jämfört med 2020), Västra Götaland 5,6 procent 
(-8,8 procent jämfört med 2020), Riket 6,7 procent (-6,7 procent 
jämfört med 2020).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Arbetslöshet 18 - 64 år, andel av befolkningen, årsmedelvärde

% 2018 2019 2020 2021

Sotenäs kommun 3,2 3,3 4,4 4,5

Västra Götalandsregionen 4,9 5,0 6,1 5,6

Riket 5,8 5,8 7,2 6,7
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Antal arbetspendlare i Sotenäs kommun 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

Utpendlare 1 192 1 197 1 179 1 215

Inpendlare 1 101 1 083 1 015 1 036

Nettopendling -91 -114 -164 -179



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft/demografisk utveckling
Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om arbets-
kraften gäller det att bibehålla personal. Detta både avseende 
kommunens välfärdsuppdrag men också för det lokala närings-
livet. Den demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen 
i arbetsför ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökade 
pensionsavgångar de närmsta åren. 

Medelåldern i Sotenäs är hög i jämförelse med kommunerna 
i Västra Götaland och i riket. En beräkning av den demografiska 
försörjningskvoten - det vill säga antalet personer yngre än 20 år 
och äldre än 64 år, dividerat med antalet personer i åldern 20 till 
64 år - visar att Sotenäs 2021 har en försörjningskvot på 102. Det 
innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 
år, finns det 102 personer som är yngre eller äldre. Gruppen äldre 
och yngre är därmed större än den i arbetsför ålder.

Kommunens bostadsbolag har i uppdrag att öka produktionen av 
bostäder för att minska risk för brist på bostäder, vilket annars skulle 
kunna medföra svårigheter att bibehålla och rekrytera personal. 
Kommunstyrelsen har också i uppdrag att öka antalet byggbara 
tomter samt att detaljplanera för utbyggnad av tomtmark och 
industrimark. Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och 
tillbyggnad av ett särskilt boende för att möta kommande behov 
samt en förbättrad arbetsmiljö. 

Kommunens framtida planering avseende översiktsplan och 
infrastrukturplan pågår. Planerna kommer att vara en viktig del 
för att vända den demografiska utvecklingen.

Finansiering - förändringar i demografi samt kort- 
siktiga planeringsförutsättningar 
Under 2019 ökade kostnadsutjämningsavgiften markant. Ökningen 
berodde framförallt på förändrad demografi. Under 2020 ökade  de 
generella bidragen från staten kraftigt med anledning av coronapan-
demin. Under 2021 har de generella bidragen ökat ytterligare. Därtill 
ökar skatteintäkterna 2021 till följd av ökad tillväxt. Kortsiktiga 
planeringsförutsättningar och förändringar i demografin innebär 
att kommunen måste ha goda budgeterade resultat för att hantera 
snabba förändringar. 

I samband med ökad kostnadsutjämningsavgift beslutade 
kommunfullmäktige om en plan för att anpassa kostnaderna till 
de förändrade intäkterna. Över åren 2019 – 2022 ska verksamhetens 
nettokostnader minska med cirka 36,5 mnkr. Omställningsarbetet 
pågår i kommunens förvaltningar och resultat av dessa åtgärder 
syntes i bokslut 2019, 2020 och 2021.

Klimat
Framöver finns risk för intensivare regn och ökade vattennivåer. 
Under året har åtgärder vidtagits med förbättrade rutiner för 
rensning av dagvattenbrunnar, en möjlighet till fördröjning av 
vattenflöde vid kraftiga regn och planering av ytterligare åtgärder 
för förbättrad avrinning från Långöns vatten.

Verksamhetsrisk

Personal
Kompetensförsörjning är väsentlig för att kommunen ska kunna 
utföra sitt uppdrag och erbjuda den kommunala service kommunen 
är ansvarig för på ett effektivt vis.  Under de senaste åren har det 
varit svårigheter att rekrytera viss kompetens. Utöver det tillkommer 
även utmaningen med större pensionsavgångar inom vissa verksam-
heter de kommande åren. 

Inom de närmsta sex åren kommer 65 personer att uppnå 68 års 
ålder och hela 124 personer uppnå 65 års ålder. Pensionsavgångar 
sker framförallt inom yrkena vård och omsorg samt skola. Perso-
nalförsörjningsplan behöver uppdateras kommande år, samt ge 
förutsättningar för medarbetare att orka, vilja och kunna arbeta 
längre. Friskvårdssatsningar och arbete med arbetsmiljö samt 
satsning på förstärkning av ledarskapet är viktiga faktorer. Som 
ytterligare del i denna satsning ses fortsatt samverkan. Sotenäs 
har en aktiv samverkan både genom gemensamma nämnder och 
bolag men också inom enskilda områden såsom upphandling 
och socialtjänst. Kommunen har också gemensamma IT-system 
med samverkande grannkommuner, till exempel inom omsorg, 
fakturahantering och lönehantering, vilket framöver kommer 
underlätta personal- och kompetensförsörjningen.

Äldreomsorg
Den demografiska utvecklingen går mot att vi får fler äldre nationellt 
och särskilt i Sotenäs kommun som prognostiseras bli Sveriges näst 
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äldsta kommun inom några år. Kommande omställning till god 
och nära vård kommer ställa högre krav på kommunal hälso- och 
sjukvård i samverkan med regionens primärvård. Kommunen får 
då ansvar för att vårda brukare med större vård och omsorgsbehov.

Eftersatt underhåll av fastigheter
Kommunen har ett stort eftersatt underhåll på sina lokaler och 
anläggningar och kommunfullmäktige har antagit en underhålls-
plan. Underhållsplanen uppgår till 101,4 mnkr för perioden fram 
till 2027. För VA-kollektivet finns behov av underhåll på befintligt 
ledningsnät. Klimatförändringar som ökad regnmängd och inten-
sivare regn kan också komma att påverka ledningsnätet. Därtill 
finns risk för höjning av havsnivån vilket skulle kunna medföra 
saltvatteninträngning i ledningsnät. Hänsyn bör tas till detta i 
kommande investeringsplaner.

Hård belastning på avloppsreningsverk samt vattenförsörjning
Utredning om reningsverk med anledning av den hårda belast-
ningen på dessa har genomförts under 2021. Arbetet kommer att 
gå vidare med en lokaliseringsutredning.

Finansiell risk
Den kommunala koncernen är exponerad framförallt avseende 
ränterisk men också för höga borgensåtaganden.

Ränterisk
Kommunala koncernens lån till kreditinstitut uppgick 2021-12-31 
till 769,1 mnkr (föregående år 770,3 mnkr). 

Kommunen har inga räntebärande skulder inte heller några 
utlandslån och löper därmed ingen valutarisk. Men däremot ett 
omfattande borgensåtagande. Upplåningen inom kommunala 
koncernen har inom bostadsbolaget till viss del säkrats genom 
ränteswapar. Per balansdagen hade den kommunala koncernen 
utestående ränteswapar med ett sammanlagt nominellt belopp 
om 410 mnkr (föregående år 410 mnkr). 

Räntenivåerna förväntas öka de kommande åren. En ökning 
av räntenivåerna kommer att vara kännbar och kommera att ha 
påverkan på den kommunala koncernen framöver.  

Höga borgensåtaganden
Borgensåtaganden redovisas utanför balansräkningen. För 
kommunen är detta en väsentlig post som medför ökad risk och 
ger kommunen lägre handlingsberedskap på längre sikt. De borgen-
såtagande som kommunen ingått uppgår totalt till 775,8 mnkr. 
Sammanlagt har de kommunala bolagen kvar att utnyttja cirka 
200 mnkr i redan beviljad borgen. 

Kommuninvest 
Sotenäs kommun har tillsammans med 294 andra kommuner och 
regioner ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening. 
Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och regioner kring 
finansiella tjänster. Sotenäs kommun har sedan november 2001 
ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld. Samtliga medlemmar 
har ingått likalydande borgensförbindelser.
 Se not 24 i block 3.

Sotenäs har sedan tidigare betalt in den högsta medlemsin-
satsen. Styrelsen i Kommuninvest beslutade på årsstämman 2020 
om en ökning av medlemsinsats. Med utgångspunkt från detta, 
beslutade kommunfullmäktige om en successiv utökning av Sotenäs 
insatskapital fram till år 2024. Insatskapitalet ska år 2024 uppgå 
till 1 300 kronor per invånare. Sotenäs har under 2020 inbetalt 
1,9 mnkr i insatskapital för åren 2021 och 2022. Insatskapitalet 
per 2021-12-31 uppgår till 9,0 mnkr (föregående år 8,1 mnkr). 
Kommunens lån hos Kommuninvest uppgick vid årsskiftet till 
0,0 mnkr. Risk för infriande av borgen bedöms som mycket låg.  

Borgen för egna bolag
Sotenäsbostäder AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäsbostäder AB 
uppgår till totalt 643,8 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balans-
dagen 2021-12-31 till 507,8 mnkr (507,8 mnkr föregående år). Bolaget 
visar på ett positivt resultat om 7,1 mnkr (10,6 mnkr föregående 
år). Soliditeten uppgår till 19 procent. Borgensåtagandet har en 
omfattande påverkan på kommunens finansiella ställning. Risk 
för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.

Sotenäs Vatten AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäs Vatten AB 
uppgår till 280,0 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
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2021-12-31 till 243,0 mnkr (243,0 mnkr föregående år). Solidi-
teten uppgår till 1 procent. Den låga soliditeten kommer av att 
taxekollektivet inte ska gå med vinst. För 2021 har bolaget ett 
överuttag motsvarande +0,1 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). 
Borgensåtagandet har påverkan på kommunens finansiella ställning. 
Framöver står VA-bolaget inför mycket omfattande investerings-
utgifter vilket kommer att påverka genom ökat borgensåtagande. 
Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms dock 
som låg.

Sotenäs RehabCenter AB (ägs 100 %)
Under 2017 förvärvades samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter AB. 
Ursprungligt borgensbeslut uppgick till 27 mnkr. Utnyttjad borgen 
uppgår per balansdagen 2021-12-31 till 25 mnkr (25 mnkr föregå-
ende år). Orsaken till kommunal borgen är omfattande renovering 
av anläggningen. För 2021 uppgår tillskottet från ägaren (driftbi-
drag) till 2,7 mnkr (2,8 föregående år). Risk för infriande av borgen 
bedöms som låg.

Rambo AB (ägs 25 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Rambo AB uppgår till 
25,8 mnkr och avser lån för att finansiera nytt insamlingssystem. 
Då införandet av nytt insamlingssystem blivit försenat har lån 
inte tagits upp. När lån upptas kommer amortering att ske under 
en åttaårs period. Rambos resultat uppgick till 9,9 mnkr varav 
resultat efter disposition och skatt 2,3 mnkr. Soliditeten uppgår till 
55 procent. Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott 
bedöms dock som låg.

Borgen egnahem och småhus
Borgensåtagande uppgår till 0,1 mnkr. Kommunal ansvarsförbin-
delse ska enligt kreditgarantiförordning lämnas för kreditgarantier 
för egnahem och småhus och för bostadsrättsföreningar om dessa 
beviljats räntebidrag. Risk för infriande av borgen bedöms som låg.

Övriga borgensåtaganden 
Övriga borgensåtaganden uppgår till 10,4 mnkr (föregående år 
10,7 mnkr). Här ryms borgen för Sotenäs Golfklubb, Kungshamns 
IF, Kungshamns FolketsHus-förening, Sotenäs Fältrittsklubb, 
Föreningen Utpost Hållö samt Töllar och Seiel. 

Pensionsskuld
För beräkning av nuvärdet av pensionsförpliktelsen används 
RIPS-räntan, som SKR tagit fram. RIPS-räntan är satt till 1 procent. 
Skulle räntan sänkas kommer nuvärdesberäkningen innebära 
högre pensionsförpliktelser för kommunen och har stor påverkan.

Pensionsförpliktelser
Nedanstående tabell visar pensionsförpliktelsen inklusive förplik-
telser som tryggats i pensionsförsäkring för kommunen. Pensions-
förpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade bland-
modellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse uppgår till 221,0 mnkr inklusive särskild 
löneskatt (föregående år 223,6 mnkr). I Skandia sker löpande försäk-
ring av förmånsbestämd pension vilket innebär en ökning av de 
försäkrade pensionerna, med avdrag för utbetalda pensioner.
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Pensionsförpliktelser Sotenäs kommun
mnkr 2020 2021

Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen

Avsättning inklusive särskild löneskatt 13,6 14,3

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 223,6 221,0

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 44,7 49,5

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse - -

Summa pensionsförpliktelser (inklusive 
försäkring och stiftelse) 281,9 284,9

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 56,9 66,5

   varav överskottsmedel 3,7 9,1

Totalt kapital pensionsstiftelse - -

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0,0 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel 56,9 66,5

Finansiering

Återlånade medel * 225,0 218,4

Konsolideringsgrad ** 20,2 % 23,3%
*Summa av pensionsförpliktelser minus summa av förvaltade pensionsmedel
** Återlånade medel dividerat med summa pensionsförpliktelser

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser, kronor per 
invånare 2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser inklusive 
pensionsförpliktelser och löneskatt, kronor per invånare 2020, 
Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket
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Sammanställning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft /
Demografisk utveckling

Med en allt äldre befolkning och en 
högre konkurrens om arbetskraft gäller 
det att bibehålla personal.

Sotenäsbostäder AB,
Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden

Krav på bostadsbolag avseende 
produktion av bostäder.

Krav på kommunstyrelsen avseende 
byggbara tomter samt detaljplaner för 
utbyggnad tomtmark och industrimark.

Beslut av om- och tillbyggnad av 
särskilt boende.

Planering av översiktsplan och 
infrastrukturplan pågår.

Finansiering Snabb förändring av 
kommunens demografi påverkar 
kostnadsutjämningsavgift.  

Kortsiktiga planeringsförutsättningar 
både riktade och generella statsbidrag 
skapar kommunens långsiktiga 
planeringsförutsättningar.

Kommunen Budgetbeslut om minskning av 
verksamheternas kostnader med 
cirka 36,5 mnkr över åren 2019 
– 2022 för att kunna möta lägre 
intäkter. Omställningsarbete pågår i 
förvaltningarna. 

Klimat Risk för större och intensivare regn 
vilket kan resultera i översvämningar. 
Därtill risk för höjning av vattennivån 
ökar risk för saltvatteninträngning i 
VA-nätet.

Sotenäs Vatten AB Översyn av ledningsnät samt 
upprättat rutiner för rensning av 
dagvattenbrunnar.

Verksamhetsrisk

Personal Kompetensförsörjning är väsentlig 
för kommunen och dess verksamhet.

Kommunen, samtliga 
nämnder

Friskvårdsinsatser, samverkan med 
närliggande kommuner.

Eftersatt underhåll av 
fastigheter

Minskar värdet på tillgångarna. Kommunen, 
kommunstyrelsen, 
Sotenäs Vatten AB

Genomföra underhållsplan samt 
framtagande av långsiktiga 
investeringsplaner.

Hård belastning på 
avloppsreningsverk samt 
vattenförsörjning

Reningsverken är hårt belastade 
framförallt sommartid. Översyn av 
tillgången på råvatten framöver.

Kommunen,  
Sotenäs Vatten AB

Utredning avseende planering 
av avloppsverken är färdigställd. 
Lokaliseringsutredning är påbörjad.

Finansiell risk

Ränterisk Hög skuldsättning ger betydande 
kostnadseffekter vid ökad räntenivå.

Koncernen Bedöms i dagsläget som låg, dock 
aviseras för höjda räntenivåer de 
kommande åren. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swapar.

Kostnadsutveckling inom 
VA-bolaget

Höga investeringsutgifter framöver 
får påverkan på ökad skuldsättning 
samt påverkan på kostnadsutveckling 
och brukningsavgifter.

Kommunen, 
Sotenäs Vatten AB

Gemensam och långsiktigt plan 
i koncernen för kommande 
investeringsutgifter.

Höga borgensåtaganden Eventuellt infriande av 
borgensåtagande för kommunen 
innebär kraftig påverkan.

Koncernen Ställa krav på amortering av lån hos 
de kommunala bolagen.

Pensionsskuld Förändring av RIPS-räntan. Kommunen En sänkning av RIPS-räntan skulle 
innebära ett högre nuvärde på 
pensionsskulden.



Kommunala koncernen

Vision 2032
För ökad långsiktighet har kommunfullmäktige antagit en ny vision 
som gäller från och med år 2022 och blickar framåt till år 2032. 
Visionen ger en tydlig riktning för de kommande åren. 

Större investeringar
Under året har bostadsbolaget startat två större projekt; ombygg-
nation av Bankeberg i Hunnebostrand där bolaget beräknas bygga 
36 uthyrningsbara lägenheter, samt Ekelidberget i Bovallstrand där 
det kommer byggas 24 yteffektiva mindre lägenheter. 

Kommunen har arbetat för en ombyggnation av Hunnebo-
hemmet. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 attt genom-
föra projektet genom att nybyggnation upprättas i anslutning till 
befintlig byggnad, och därefter följer en renovering av befintlig 
byggnad. I  december 2021 skrevs kontrakt med en upphandlad 
projekteringsledare som ska fortsätta driva projekteringen.

VA-utredning
Under året har utredning påbörjats kring planering av vatten 
och avlopp för de närmsta 70 åren.  En långtidsutredning för 
spillvattenreningen i Sotenäs påbörjades 2020 och har fortsatt 
under 2021. 

Framkomlighetsinventering
Renhållningsbolaget har under året genomfört en framkomlig-
hetsinventering för att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett 
säkert sätt både för personal och boende, då beslut tidigare fattats 
om införande av ett nytt insamlinssystem. 
Ingångna samverkansavtal
Sotenäs kommun sa i december 2019 upp samverkansavtalet för 
gymnasieskolan i Fyrbodal och påbörjade ett arbete med att ta 
fram ett nytt, förmånligare, samverkansavtal. Avtal med Uddevalla 

kommun trädde i kraft under 2021. Samverkansavtalets syfte är 
dels att minska nettokostnaden för gymnasieskolan på sikt, dels 
att bidra till bättre studieresultat genom täta uppföljningar.

Pågående tvister
Skatteverket har beslutat att VA-bolaget ska betala skatt för räntan 
på tidigare lån via Sotenäs kommun. Ärendet ligger hos förvalt-
ningsrätten. Om Skatteverket vinner processen innebär det en 
extra beskattning på cirka 350 tkr. Vidare pågår förhandlingar 
med försäkringsbolagen gällande översvämningarna som skyfallen 
under sommrarna 2017 och 2021 medförde.

Covid-19
Under året som gått har kommunkoncernen präglats av den 
pågående pandemin. Hur pandemin kommer att påverka på lång 
sikt är för tidigt att säga. Arbetslösheten har ökat de senaste två 
åren, och därtill kostnaden för försörjningsstöd.

Kommunen per verksamhetsområde

Politisk verksamhet
Under året har kommunfullmäktiges sammanträden genomförts 
på dagtid. Sammanträdena har fortsatt, precis som tidigare, att 
webbsändas för en god tillgänglighet. Politiska nämndsamman-
träden och fullmäktigemöten övergick, på grund av pandemin, 
till att ske digitalt under 2020. Dessa har fortsatt att genomföras 
digitalt även under 2021.

Årets nettokostnad för den politiska verksamheten har sedan 
2018 ökat med +1,6 mnkr (20 procent) från 7,8 mnkr till 9,4 mnkr. 

Infrastruktur och skydd m.m.
Inom området infrastruktur och skydd ingår fysisk planering, 
bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning, 
miljö, räddningstjänst, parker mm. 

Händelser av väsentlig betydelse
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Händelser av väsentlig betydelse
Kommunkoncernen står inför ett stort antal investeringar med höga investeringsutgifter. Detsamma gäller för 
den skattefinansierade verksamheten, därtill står kommunen inför ett stort omstruktureringsarbete.

Nettokostnad stöd till politiska partier, kronor per invånare 
2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor per 
invånare 2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket



Planarbete
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan har pågått under året. 
Byggnadsnämnden har under året haft en omfattande planproduk-
tion med god framdrift i ett stort antal planer. Under året har sju 
detaljplaner antagits (Gamla Hunnebo, Malmöns Pensionat, Före 
detta Wedels möbler i Kungshamn, Hunnebohemmet, ändring av 
stadsplan för del av Kungshamn - Abbagården, Hällebo 2, Hunnebo 
1:647, samt ändring av detaljplanen Bäckevik 1:143 i Kungshamn). 
Planerna för Gamla Hunnebo och Bäckevik 1:143 har överklagats. 
Övriga antagandebeslut har fått laga kraft. Lagstadgade tidsfrister 
har inte alltid kunnat hållas i ärenden om lov, förhandsbesked och 
anmälan.

Hållbar utveckling
På Symbioscentrum pågår ett flertal projekt och initiativ för att bidra 
till en hållbar omställning i Sotenäs. Flera av symbiosföretagens 
verksamheter har kommit igång eller är nära ett uppstart. Det märks 
även av ett intresse för den cirkulära ekonomi som är etablerad i 
Sotenäs vad gäller förfrågningar om potentiellt nya etableringar. 

Marina Återvinningscentralen fortsatte att expandera under 
året, då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. 

Under året har de kommunala verksamheterna arbetat med 
hållbar utveckling, bland annat kopplat till Kommunernas Klimat-
löften. Läs mer om arbetet för en hållbar utveckling ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Räddningstjänst
Svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för 
att öka förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samti-
diga räddningsinsatser. På grund av detta anslöts Sotenäs, Tanums, 
Strömstads och Herrljungas räddningstjänster till Västra Räddnings-
regionens ledningscentral ”Gårda brandstation i Göteborg” under 
hösten. Samtliga räddningstjänster i Västra Räddningsregionen 
är fortfarande egna organisationer som behåller sina namn, sin 
identitet och eget myndighetsansvar.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheten infrastruktur och skydd har 
sedan 2018 ökat med +15,4 mnkr (35 procent) från 44,3 mnkr till 

59,6 mnkr, varv den största nettokostnadsökningarna skett inom 
området fysisk och teknisk planering +14,2 mnkr. Den kraftiga 
ökningen beror på att kommunen från och med år 2021 i driftredo-
visningen kostnadsför kostnader för framtagande av detaljplaner, 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR. Under 2021 har nedskrivningar med motsvarande 12,6 mnkr 
gjorts av tidigare tillgångsförda utgifter.

Kultur och fritid
Inom verksamhetsområdet redovisas stöd till studieorganisationer 
och föreningar, allmän kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola, 
fritidsgårdar, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom 
idrottsplatser, sporthallar, badplatser, frilufts- och fritidsanlägg-
ningar, småbåtshamnar och gästhamnar. Även kommunens bidrag 
till driften av det kommunala badhuset Tumlaren ingår här.

Den pågående pandemin har haft en stor inverkan på årets 
kulturverksamhet som i stora delar ställt in eller ställt om. Läger-
verksamhet och uthyrning av lokaler har inte kunnat bedrivas 
under året vilket påverkat årets intäkter negativt.

Kultur- och fritidsverksamheten har under året erbjudit barn 
och unga i kommunen avgiftsfria lovaktiviteter.

Under sommaren drevs samtliga kommunens gästhamnar i egen 
regi. Beläggning i gästhamnarna ökade 14 procent jämfört med 
föregående år, då det var fler norska besökare i hamnarna under 
2021 som en följd av att restriktionerna kopplade till coronapan-
demin lättats jämfört med föregående år. 

Den kommunala bad- och rehabanläggningen Tumlaren stängde 
ner största delen av verksamheten under det första halvåret enligt 
rådande rekommendationer. Därefter har anläggningen hållits 
öppen. Läs mer om Sotenäs RehabCenter AB:s verksamhet under 
året i avsnittet om de kommunala företagen.  

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheter inom området kultur och fritid 
har sedan 2018 ökat med +2,3 mnkr (14 procent) från 15,9 mnkr till 
18,1 mnkr. Ökningen återfinns inom kulturverksamheten, då stöd 
till kulturföreningar ökat med 1,5 mnkr eftersom anläggningsbi-
dragen bokförts som ett driftbidrag sedan 2019.
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Antal utryckningar, räddningstjänst

2018 2019 2020 2021

Antal utryckningar totalt 366 294 297 282

  varav brand i byggnad 11 10 9 13

  varav trafikolyckor 25 25 12 23

  varav bärhjälp hemtjänsten 38 25 7 7

  varav hjärtstopps-larm 22 18 16 14

  varav självmordsförsök 3 1 3 1

Nettokostnad räddningstjänst 
(mnkr) 13,2 13,8 14,0 13,8

Antal gästnätter i hamnarna

2018 2019 2020 2021

Antal gästnätter i hamnarna 
totalt 19 680 18 520 15 002 17 097

  varav andel gästnätter under 
försäsong 2% 2% 3% 3%

  varav andel gästnätter under 
eftersäsong 1% 1% 2% 2%

Nettokostnad 
gästhamnsverksamhet (mnkr) 1,7 0,6 0,9 0,2



Pedagogisk verksamhet
Pedagogisk verksamhet avser förskola, grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt särskola. 

Förskola
Antalet barn i förskolan har ökat sedan 2017. Ökningen mellan 
2018 till 2021 uppgår till 7 procent, eller 21 barn. Den strukturella 
förändringen och anpassningen inom förskolan har pågått under 
de senaste åren och även under 2021. Antalet barn per årsarbetare 
uppgick år 2020 till 5,2 vilket också är snittet i riket. (KOLADA V16) 

Under hösten stängdes Valbergets förskola då utemiljön inte 
godkänts vid den årliga miljöinspektionen. Det beslutades att 
istället behålla två avdelningar vid Hasselösunds förskola dit de 
yngre barnen på Valbergets förskola flyttades, medan de äldre 
barnen flyttades till Solhagens förskola. Delar av Smögens skola har 
under året byggts om för att kunna nyttjas som förskola. I augusti 
öppnade tre förskoleavdelningar på Smögens skola.

Trots den svåra kösituationen i kommunen har lagkravet om 
att erbjuda plats inom fyra månader kunnat hållas. Däremot är 
det fler än vanligt som inte kunnat erbjudas sitt förstahandsval. 

Covid-19 påverkade verksamheten mer eller mindre under hela 
året. Restriktionerna har varierat, exempelvis avseende huruvida 
barnen får vara i förskolan vid symtom. Under början av året fick 
inte barn med symtom komma till förskolan, en restriktion som 
senare under året förändrats. Förskolan har under året drabbats av 
sjukdomsperioder bland personal och efter samråd med Folkhäl-
somyndigheten har dessa avdelningar hållits stängda under kortare 
tid. Barn har inte växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills 
det varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att minska 
smittspridningen.

Familjecentralen
Familjecentralen bedriver ett tvärprofessionellt samarbete mellan 
kommunens verksamheter och Barnavårdscentralen (BVC), ett 
förebyggande arbete för att motverka ökade orosanmälningar till 
socialtjänsten. Familjecentralens öppna verksamheten har varit 
stängd under delar av året till följd av pandemin. Verksamheten har 
dock dels arbetat med digitala lösningar för att nå barn och familjer 
i kommunen, dels har styrda gruppverksamheter genomförts men 
med färre deltagare i varje grupp. 

Grundskola
Antal elever i årskurs F - 9 minskar något under 2021 jämfört 
med de senaste åren. Ökningen sedan är 2018 uppgår endast till 
nio elever. Antalet elever per lärare uppgår år 2020 till 11,8 vilket 
också utgör det ovägda medelvärdet för alla kommuner. (KOLADA 
V16) Nivån på meritvärdena år 2021 uppgår till 236,6 och är högre 
än snittet för riket (232,1 samt det ovägda genomsnittet för alla 
kommuner (222,2). 

Covid-19 har påverkat grundskolan på flera vis. Under vårter-
minen har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 minskat trängsel och risk 
för smittspridning bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans, vilket  på alla sätt var utmanande men 
också mycket utvecklande. Den digitala kompetensen tvingades 
fram i hög hastighet och uppfinningsrikedomen var stor för att 
lösa dilemman som var svåra att utföra via datorn. Eleverna fick 
under denna period växa och ta ansvar hemma. De elever som av 
olika anledningar hade som svårast för distansundervisningen 
kunde vara i skolan och fick därmed mer hjälp än vad som annars 
funnits. Andra insatser för att minska smittspridning har varit att 
låta vissa högstadieelever få busskort för linjetrafik för att på så vis 
minska trängsel på de abonnerade skolbussarna, samt organisera 
raster samt tider och plats för skollunch för att på så många sätt 
som möjligt undvika trängsel. 

Från och med höstterminen kvarstår inga anpassningar till 
följd av pandemin. Höstens fokus har i stort gått ut på att försöka 
återhämta och kompensera för vårens förlust av undervisning. 
Vid julens betygssättning syntes en återhämtning i mycket men 
inte i allt. Frånvaron bland eleverna var fortsatt stor även under 
höstterminen, främst beroende av Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att stanna hemma vid symptom.

En utredning avseende ombyggnation av Sotenässkolan, Kungs-
hamns skola och Åsenskolan pågick under större delen av året. 
Beslut om fortsatt ombyggnadsarbete fattades i oktober. Beslutet 
innebar att Sotenässkolan, Kungshamns skola och Åsenskolan ska 
vara kvar och arbetet med ombyggnationer fortsätter under år 2022.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Antal gymnasieelever uppgår totalt till 221 elever vilket är en minsk-
ning med -71 elever sedan år 2018. Andelen gymnasielever som tar 

Händelser av väsentlig betydelse
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Förskola

2018 2019 2020 2021

Antal barn i förskolan 295 309 310 316

Procentuell förändring av 
antalet barn 4% 5% 0% 2%

Antal barn/årsarbetare 4,6 5,2 5,2 i.u

Nettokostnad tkr/barn 150,1 131,8 134,3 139,0

Procentuell förändringen av 
nettokostnad /barn 15% -12% 2% 4%

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen förskola 31% 17% 15% i.u

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen förskola, mnkr 11 7 6 i.u

Grundskola

2018 2019 2020 2021

Antal elever i åk F-9 671 690 694 680

Procentuell förändring av elever 
åk F-9 0% 3% 1% -2%

Elever/lärare (heltidstjänst) åk F-9 11,1 12,0 11,8 i.u

Meritvärde i åk 9, lägeskommun 214,7 234,4 216,0 236,6

Nettokostnad åk F-9, tkr/elev 115,3 109,1 111,5 117,4

Procentuell förändring av 
nettokostnad åk F-9 kr/elev 3% -5% 2% 5%

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9 20% 13% 13% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9, mnkr 14 9 10 i.u



examen eller studiebevis inom tre år uppgår år 2021 till 72 procent 
(genomsnitt i riket 74 procent), och andelen som tar examen eller 
studiebevis efter fyra år uppgår till 79 procent (78 procent i riket). 
Gymnasieutbildning bedrivs i egen regi endast i form av IM-pro-
grammet. Övriga utbildningsplatser köps från andra aktörer. 

Vuxenutbildning sker i samverkan med fem grannkommuner 
i norra Bohuslän. Under 2021 hade vuxenutbildningen i Sotenäs 
totalt 420 kursdeltagare. Fler kvinnor än män läste inom vuxenut-
bildningen med den största skillnaden inom SFI och yrkesutbild-
ningarna. Av kursdeltagarna läser ett mindre antal distanskurser. 
De flesta väljer någon av de yrkesutbildningar eller kurser som 
finns på plats i kommunen.

Både gymnasie- och vuxenutbildning har under delar av året 
bedrivits genom distansundervisning enligt rådande rekommen-
dationer på grund av coronapandemin.  

Se en kort film om Sotenäs kommunala gymnasie- och vuxen-
utbildning på Symbioscentrum här.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för den pedagogiska verksamheten har sedan 
2018 minskat med 6,9 mnkr (3,7 procent) från 186,9 mnkr till 
180,0 mnkr. Grundskolan har under perioden minskat nettokost-
naden med -3,1 mnkr och vuxenutbildningen inklusive SFI med 
-2,3 mnkr. Förskola inklusive fritidshem har ökat nettokostnaden 
med 1,0 mnkr under samma period. 

Särskilt riktade insatser
Inom området redovisas arbetsmarknadsåtgärder samt flykting-
mottagande. 

Arbetsmarknadsverksamhet (AME)
 Anvisningsbara platser har under året funnits för underhåll av 
vandringsleder och motionsspår där återställningsarbeten pågått till 
följd av sommarens kraftiga regnoväder. Projektmedel har beviljats 
för att fortsatt arbeta med att bemanna den marina återvinnings-
centralen/strandstädning under året. Det har också skapat möjlighet 
till projektanställningar riktade specifikt till ungdomar 18-24 år. 

Sedan 2019 har antalet anvisningar till arbetsmarknadsenheten 
verksamheter minskat, det har varit en tydlig nedåtgående trend. 
Detta har medfört att det inte längre finns möjlighet att bedriva 

verksamheterna i samma omfattning som tidigare. Verksamheten 
för naturvård har därför avvecklats under året. Antalet inskrivna 
under år 2021 uppgick till 94 personer, jämfört med 100 personer 
år 2020.

Under året har en förvaltningsövergripande samverkansöver-
enskommelse tagits fram vilken innebär att individ- och famil-
jeomsorgen, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten 
samverkar kring personer som uppbär ekonomiskt bistånd, för 
att korta vägarna till egen försörjning genom arbete eller studier. 
Arbetsmarknadsenheten ser under senare delen av året en ökning 
av antalet anvisade person som en effekt av den förvaltningsöver-
gripande samverkan. 

Sotenäs kommun har tagit emot tio anvisade flyktingar, vilket skett 
genom ett nära samarbete med Sotenäsbostäder AB och socialtjänsten.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheten för särskilt riktade insatser 
har sedan 2018 minskat med -2,0 mnkr varav -1,0 mnkr avser 
flyktingmottagande och -1,0 mnkr avser arbetsmarknadsåtgärder. 
Nettokostnaderna har dock totalt sett ökat med 2,0 mnkr sedan 
föregående år. Även denna ökning är jämnt fördelad mellan de två 
verksamhetsindelningarna.

Vård och omsorg
Till detta verksamhetsområde ingår individ- och familjeomsorg, 
vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Precis som år 2020 har år 2021 dominerats av pandemin. 
Verksamheten har på ett mycket bra sätt hanterat smittspridning 
av covid-19 och personalens följsamhet till rutiner och riktlinjer 
har varit god. Vaccinering av brukare och medarbetare är klar. 
Restriktionerna som varit under året på grund av pandemin har 
dock medför att arbetet med effektivt användande av personal-
resurser försvårats. Detta har även lett till att verksamheterna 
periodvis haft svårt att följa arbetstidslagen.

Ökad psykisk ohälsa har upptäckts som en postpandemisk 
effekt, dels hos brukare, men också hos medarbetare, vilket har lett 
till ökade långtidssjukskrivningar. Förvaltningen har för statliga 
medel anställt en hälsosamordnare som kommer ge operativt 
och strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande insatser och 
rehabiliteringsprocesser.
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Gymnasieskola

2018 2019 2020 2021

Antal elever i gymnasieskola 292 256 234 221

Procentuell förändring antal 
elever i gymnasieskolan -4% -11% -2% -6%

Gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom 3 år 63% 76% 76% 72%

Nettokostnad gymn. tkr/elev 128,4 151,6 136,3 156,9

Procentuell förändring av 
nettokostnad kr/elev 11% 18% -10% 15%

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola 19% 24% 6% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola, mnkr 6 8 2 i.u

Antal inskrivna individer hos AME

2018 2019 2020 2021

Antal inskrivna individer hos 
arbetsmarknadsenheten 176 147 100 94

  varav andel 16-24 år 28 % 29 % 31 % 34%
  
Antal avslutade individer 13 115 65 69

  varav andel 16-24 år 32% 33% 38% 41%

https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659
https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659


Ett större avbrott i kommunens IT-system ägde rum under 
sommaren och synliggjorde sårbarheten i verksamheten vid 
IT-störningar. Förvaltningen arbetar tillsammans med IT- och 
säkerhetsstrateg med att göra risk- och sårbarhetsanalyser och 
handlingsplaner för att på ett bättre sätt kunna hantera liknande 
händelser i framtiden.

En upphandling av trygghetsskapande teknik har påbörjats i samar-
bete med Munkedal och Lysekil. Upphandlingen kommer omfatta 
såväl hemtjänst, särskilda boenden samt LSS och socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorg
Behovet av köpta platser för vuxna personer som har problem i form 
av missbruk och beroende fluktuerar utifrån att behoven förändras. 
Ett fåtal individuella placeringar ger stort genomslag i det ekono-
miska resultatet. Under 2021 har antalet placeringar ökat, däremot 
har placeringar i familjehem fortsatt minska till följd av insatser 
som bedrivs inom socialtjänstens egna öppenvårdsverksamhet.

Ekonomisk bistånd
Ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren. För 2021 uppgår 
biståndet till 6,6 mnkr, vilket är en ökning på med 0,7 mnkr 
(8,7 procent) jämfört med 2020. Ökningen beror på att det i de 
hushåll som är aktuella för försörjningsstöd ingår fler familjemed-
lemmar än tidigare. Detta ökar den totala kostnaden per hushåll. 
Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat. 

Äldreomsorg
Sotenäs har en hög andel invånare i åldersgruppen 65 år och äldre, 
då den utgör 35 procent av befolkningen, jämfört med riket där 
andelen uppgår till 20 procent. Prognoserna för kommande år 
indikerar en ökning i framförallt gruppen 80 år och äldre.

Antalet årsarbetare inom äldreomsorgen uppgår totalt år 2021 till 
244. Den så kallade Heltidsresan har avslutats under året och inneburit 
att 76 procent av de anställda inom äldreomsorgen har heltidstjänster. 

Upplevelsen är att de som söker särskilt boende idag har mer 
omfattande behov än tidigare. Detta är möjligen ett resultat av 
coronapandemin då de äldre vill bo kvar hemma längre. Även 
detta år har pandemin begränsat möjligheten till uttag av semester 
i verksamheten, vilket medför ökade kostnader för semesterlöne-
skulden inom särskilda boenden och hemtjänst.

Särskilt boende (SÄBO)
Antalet SÄBO-platser har sedan 2018 uppgått till 120. Belägg-
ningsgraden har sedan pandemins början år 2020 inte uppnått 
100 procent. 

Socialstyrelsens brukarundersökning har inte genomförts under 
året med anledning av coronapandemin. År 2020 genomfördes 
undersökningen där nöjdheten inom SÄBO uppgick till 91 procent, 
ett resultat som placerar Sotenäs bland de 10 procent bästa i Sverige. 
Sotenäs har sedan år 2018 placerats bland de 25 procent bästa i 
Sverige i undersökningen.

Arbetet med omstruktureringen av Hunnebohemmet är påbörjat 
och under året har ett slutgiltigt beslut om arbetsgång för om- och 
tillbyggnation av Hunnebohemmet tagits i kommunfullmäktige. 
En projektorganisation har tagits fram med styrgrupp, arbetsgrupp 
samt referensgrupper. En översyn av nuvarande boendeformer 
kommer genomföras för att skapa ett underlag för eventuella 
förändringar och utvecklingsområden i syfte att möta aktuellt 
och kommande behov.

Hemtjänst i egen regi
2021 hade Sotenäs kommun 351 hemtjänsttagare. Utöver dessa fick 
34 personer hemtjänst i kommunen till följd av tillfällig vistelse.  
Kommunen använder sig av LOV-systemet (Lagen av valfrihet) 
där brukaren själv kan välja om denne önskar hemtjänst utförd av 
kommunen eller någon av de privata hemtjänstbolagen. Under året 
konkurrensutsattes kommunen av tre privata utförare. Andelen 
beviljade timmar i egen regi uppgick till 75 procent vilket är en 
nedgång jämfört med åren 2018 - 2020. Under pandemin har 
brukarna i högre grad sökt sig till privata utförare med förhoppning 
om att få färre personal som den enskilde behöver möta. Detta har 
varit extra angeläget utifrån en smittsynpunkt. De privata utförarna 
har redovisat högre grad av personalkontinuitet än kommunens 
egna hemtjänst. 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
(medelvärde) uppgick under året till 21 vilket är en ökning jämfört 
med de senaste åren. Ökningen beror delvis på den stora sjukfrån-
varon som pandemin innebar. Ett arbete har påbörjats i syfte att 
öka kontinuiteten inom hemtjänsten vilket bedöms komma att få 
goda effekter på upplevd kvalitet.

Händelser av väsentlig betydelse
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Särskilt boende (SÄBO)

2018 2019 2020 2021

Antal boende inom SÄBO 31/12 120 120 107 114

Antal boendeplatser SÄBO 120 120 120 120

Beläggningsgrad inom SÄBO 100% 100% 89% 95%

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 88% 92% 91% -

Nettokostnad SÄBO, mnkr 64,7 64,5 67,4 69,9

Procentuell förändring av 
nettokostnad SÄBO -3% 0% 4% 4%

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg 4% 4% 4% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, mnkr 7 7 7 i.u

Individ- och familjeomsorg

2018 2019 2020 2021

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd ett 
år efter avslutat försörjningsstöd 76% 85% 78% 77%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - helhetssyn i.u 78% 80% 86%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - tydlig information i.u 85% 90% 95%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - förbättrad situation i.u 73% 72% 77%

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg 17% 20% 14% i.u

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, mnkr 4 5 4 i.u



Socialstyrelsens brukarundersökning har inte genomförts under 
året med anledning av coronapandemin. År 2020 genomfördes 
undersökningen där nöjdheten inom hemtjänsten uppgick till 
93 procent, ett resultat som placerar Sotenäs bland de 26 procent 
bästa i Sverige. 

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för vård och omsorg har sedan 2018 endast 
ökat med 9,3 mnkr (3,1 procent) från 229,6 mnkr till 238,9 mnkr. 

Jämfört med föregående år har verksamheternas nettokostnader 
ökat med +9,1 mnkr (3,0 procent). Personalkostnaderna har ökat 
med +3,8 mnkr mellan åren (2,0 procent), köp av verksamhet 
inklusive bidrag har ökat med +2,6 mnkr (3,0 procent) och övriga 
verksamhetskostnader har ökat med +0,8 mnkr (2,5 procent). Årets 
intäkter har minskat med -1,9 mnkr jämfört med föregående år. 

Affärsverksamhet
Inom området ingår kommersiella fastigheter, industrihamnar, 
markförvaltning, tomtexploatering och kollektivtrafik.

Både kommunen och Sotenäsbostäder arbetar med att ta fram 
villatomter för åretruntboende. Sotenäsbostäder har inlett ett arbete 
om fortsatt bostadsutveckling utifrån den nya översiktsplanen 
kommunen arbetat med under året. 

Inom den antagna detaljplanen Förålarna på Väjern planeras 
cirka 15 villatomter samt två flerbostadshus i fem våningar med 
totalt 50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har under året 
fattat beslut som innebär att byggnation av bostäder kan genom-
föras på platsen. 

Sotenäsbostäder har under hösten inlett byggnation av 24 lägen-
heter inom Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand) och 
ombyggnation av Bankeberg med 37 lägenheter.  

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för affärsverksamhet har sedan 2018 ökat med 
+4,4 mnkr varav industrihamnarna ökat med +1,0 mnkr,  och 
markförvaltning inklusive tomtexploatering +4,1 mnkr. Ökningen 
av nettokostnaden beror till största delen på att färre bostadstomter 
sålts under året än tidigare år.  

Gemensamma verksamheter
Inom området ingår kansliavdelning, ekonomi- och personalad-
ministration, IT-verksamhet, måltidsverksamhet, lokalvård och 
fordonsenhet. 

Digitalisering
Införande av e-arkiv syftar till att öka tillgängligheten till arkiv-
handlingar då arkivet digitaliseras. Den 1 januari 2021 infördes 
ersättningsskanning vilket inneburit att en inkommen pappers-
handling får gallras/slängas efter att ha omvandlats till en digital 
handling. Under året har även digital signering av handlingar 
införts i verksamheterna.

Arbetet med att utveckla nya e-tjänster och kopplingar mellan 
kommunens e-tjänsteplattform och externa system har fortlöpt. Ett 
flertal nya e-tjänster har publicerats via kommunens hemsida såsom 
autogiroanmälan samt ansökan om planbesked, enskilt avlopp eller 
specialkost. Kopplingen mellan e-tjänsteportalen och Bolagsverket 
är även den färdigställd. Öppen data avseende leverantörsfakturor 
har publicerats via kommunen hemsida.

En digital möbelkatalog har tagits fram för återbruk av kommu-
nens möbler, där syftet varit att förenkla återbruk av möbler och att 
på ett enklare sätt se vilka möbler som finns tillgängliga.

Under våren har studenter från Högskolan Väst genomfört ett 
studentprojekt i samarbete med kommunen. Syftet med projektet 
var att på idéstadie skapa upp grafiska representationer över en 
möjlig mobilapplikation för ”Offentliga Toaletter”. Idéerna kan 
kommunen använda vidare i framtida utvecklingsprojekt. 

Inköp och upphandling
Ett 30-tal upphandlingar har genomförts under året, däribland nytt 
ekonomisystem i samarbete med Sotenäs RehabCenter, Sotenäs-
bostäder, Munkbo och Munkedals kommun. 

Under årets granskning av inköp och upphandling är revisionens 
slutsats och rekommendation att kommunstyrelsen bör hantera 
frågan om sårbarhet kring upphandlingsfunktionen för att säker-
ställa ett tillräckligt stöd för kommunens förvaltningar.
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Händelser av väsentlig betydelse

Hemtjänst

2018 2019 2020 2021

Antal brukare exkl. tillfällig 
vistelse i.u 342 329 351

Antal brukare, tillfällig vistelse i.u 43 2 34

Andel beviljade timmar i egen regi 82 % 82 % 81 % 75%

Antal aktiva LOV-företag 4 3 2 3

Antal olika vårdare som besöker en 
person med hemtjänst på 14 dagar 20 17 17 21

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 94 % 91 % 93 % -

Nettokostnad hemtjänst, mnkr 46,4 43,3 42,8 42,3

Procentuella förändringen av 
nettokostnad hemtjänst -6% -7% -1% -1%

Upphandlingar och avtal

2018 2019 2020 2021

Antal genomförda 
upphandlingar 32 38 37 36

Antal nytecknade avtal 41 51 44 28

Antal förlängda avtal 17 23 13 27



Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Organisationsskiss 
hittar du i avsnittet om den kommunala koncernen. 

Styrning av koncernen
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bolagens styrelser. 
Sammansättningen beslutas i samband med årsstämman och 
motsvarar aktuell politisk representation i respektive kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar också om övriga mål samt riktlinjer 
och övergripande styrdokument. All kommunens ledningsfunktion 
över bolagen utgår från kommunfullmäktige genom direktiv (ägard-
irektiv, bolagsordning). Kommunfullmäktige beslutar kommunal 
verksamhet ska helt eller delvis drivas i bolagsform, fastställer 
vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utser representanter i bolagets styrelse och utse 
lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige tydliggör och utför även den under-
ställningsplikt som gäller för kommunens bolag avseende frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppföljning av 
koncernbolagen sker i delårsrapportering samt årsbokslut. Under 
året har en bolagsstyrningsgrupp inrättats med uppdrag att se 
över ägardirektiv mm.

Styrning av kommunen
Sotenäs kommun har sedan 2017 en styr- och ledningsmodell. 
Styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av vision, 
programförklaring, och kommunfullmäktiges mål för god ekono-
misk hushållning. Styrmodellen är en struktur för styrning och 
ledning. Politikens vilja och prioriteringar under mandatperioden 
avspeglas i mål- och resursplanen. En viktig övergripande del i 
styrmodellen är vision. Visionen utgör en gemensam ledstjärna 
och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i 
styrmodellen är att kommunfullmäktiges mål. Sedan ny styrmodell 
antagits har fokus legat på utveckling av mål samt indikatorer. 

Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i gemensam 
dialog mellan politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens verksamheter. 

Mål- och resursplan
Mål- och resursplan beslutas av kommunfullmäktige i juni varje 
år, undantaget valår då mål- och resursplanen beslutas  i november. 
I samband med detta beslut antas skattesats samt nivå på inves-
teringsutgifterna. I mål- och resursplanen fastställs ekonomiska 
ramar och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, därefter 
är det nämndernas/styrelsen som ansvarar för att verksamheten 
når dessa mål. Under hösten som följer tar respektive nämnd fram 
internbudget med styrande verksamhetsmål och indikatorer samt 
verkställer kommunfullmäktiges beslut om ramar. I juni 2020 
antog kommunfullmäktige budget för år 2021 och plan för åren 
2022–2025. En detaljerad investeringsplan antogs av kommunfull-
mäktige i december 2020. 

Styrdokument
Styrdokument visar den politiska viljan samt säkerställer effektiv 
verkställighet. Centrala dokument för styrning och uppföljning är 
Mål- och resursplan (plan och budget), styr- och ledning (roll- och 
ansvarsfördelning, målstyrningsmodell, budget- och uppföljnings-
process), översiktsplan samt övriga policydokument som finans-
policy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. 

Kommunens styrdokument återfinns samlat på sotenas.se

Mål och genomförande
Kommunen utgår ifrån målstyrning som metod för att leda och 
utveckla verksamhet och ekonomi. Mål för god ekonomisk hushåll-
ning antas både för kommunens finansiella utveckling och för utveck-
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

Verksamhetsnivå Vård & omsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasie- & vuxenutbildning
Individ- & familjeomsorg
Kultur & fritid
Gata & park
Fastigheter
Övrig skattefinansierad 
verksamhet

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning

https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.212215de15cc395f032c2434.html


      

      

      

 Fullmäktige Antar vision och mål för god ekonomisk hushållning över 
mandatperioden 
Beslutar årligen om budget 

 Följer upp och utvärderar mål för god ekonomisk hushållning 
och resursutnyttjande 

 

 Styrelse och 
nämnder 

Beslutar om styrande verksamhetsmål, internbudget, 
internkontrollplan 

 Följer upp och utvärderar mål, resurser och internkontroll-
arbetet 

 

  

Förvaltningar 

 

Arbetar med intern kontroll enligt beslutad plan  

 

Förvaltningschef följer upp och rapporterar mål, resurser och 
verksamhet till nämnd. Samlad rapportering av 
internkontroll görs till styrelsen  

 

 Enheter Tar fram handlings- 
planer för enheten och medarbetaren utifrån de styrande 
verksamhetsmålen i syfte att uppnå politiska mål 

 

 

Enhetschef följer upp ekonomiskt utfall och utfall på 
uppsatta aktiviteter samt rapporterar till förvaltningschef 

 

      

 

 

 

 

ling av kommunens verksamhet. Utgångspunkten för de finansiella 
målen är antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målen 
är satta för att peka på utveckling och förbättring samt utgå ifrån 
kommunens finansiella ställning på lång och kort sikt. Målen är en 
förutsättning för utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen ansvarar för att genomföra målen, detta sker 
genom att konkreta aktiviteter tas fram.

Målstyrning och uppföljningen åskådliggörs enligt uppställd 
modell. Mål för kommunala bolag beslutas av kommunfullmäk-
tige genom ägardirektiv. Uppföljning av dessa mål sker i samband 
med bokslut.

Uppföljning
Uppföljning ingår som en del i kommunens styrmodell. Uppföljning 
av kommunens verksamheter har sin utgångspunkt i väsentliga 
avvikelser mellan utfall och budget. Uppföljningen är ett mått på 
den kontroll som kommunens beslutsfattare har över den egna 
ekonomiska utvecklingen. Under året görs nio uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, samt ett 
årsbokslut. I samband med delårsbokslut och bokslut gör nämnderna 
även en verksamhetsberättelse med uppföljning av mål och ekonomi. 
Vid negativa budgetavvikelser ställer kommunstyrelsen krav på att 
nämnderna vidtar åtgärder. 

Målavstämning samt resursförbrukning genomförs förutom 
enligt ovan inför den årliga budgetprocessen samt vid mandat-
periodens slut. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 
i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämndernas ledamöter utfärdar ombudsinstruktioner för bolagen. 

Kommunstyrelsen har vid delårsrapport beslutat att nämnder 
med underskott vidtar åtgärder. Under året som gått har prognoser 
och utfall förbättrats avsevärt.

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 
kommunala koncernen. Uppsiktsplikten utgår ifrån Mål- och 
resursplan samt ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 kap. 1 § kommu-
nallagen i att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 

9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning. 
 Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit 

annat än att verksamheten under 2021 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller 
till någon annan slutsats.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergri-
pande och samordnande ansvar för internkontroll. I det ingår även 
att driva det koncernövergripande internkontrollarbetet. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglemente för intern kontroll samt riktlinjerna framgår hur 
arbetet och ansvarsfördelningen med intern kontroll genomförs i 
kommunen. Kommunstyrelse, nämnder och bolag antar årligen 
plan för intern kontroll. Planen utgår från en analys där förvalt-
ning och förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån 
sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle 
vara om så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen 
om granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin 
plan som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
i oktober i respektive nämnd samt återrapporteras till kommun-
styrelsen i november. Två områden har anvisats samtliga nämnder 
2021. Dessa avsåg nämndens styrande verksamhetsmål och utbetal-
ningar. Därtill har nämnderna totalt kontrollerat 13 nämndspe-
cifika områden. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker vid en gemensam bolagsdag. Bolagen 
har under året kontrollerat 24 områden. Några väsentliga brister 
rapporterades inte av bolagen på senaste bolagsdagen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Styrmodell i Sotenäs kommun



God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
I kapitlet om god ekonomisk hushållning ingår en redovisning av kommunfullmäktiges mål, måluppfyllelse, 
finansiell analys och en sammanställning av finansiella nyckeltal. 

Verksamhetsperspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte 
på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. Kommunfullmäktige har antagit 
fem verksamhetsinriktade mål för god ekonomisk hushållning 
avseende:

• företagande
• bostadsbyggande
• hållbar utveckling
• varje individs potential
• attraktiv arbetsgivare

Finansiellt perspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. Kommunen ska ange en 
tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad 
som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 
anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 
Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella mål för god ekono-
misk hushållning avseende:

• årets resultat
• investeringsvolym
• finansiella krav på förvaltningar

Bedömning av måluppfyllelsen
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 
hushållning att:

• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under 
året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges 
i målformuleringen.

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanväg 

bedömning av fullmäktiges indikatorer, och underliggande målupp-
fyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under 
räkenskapsåret då majoriteten av verksamhetsmålen bedöms vara 
uppfyllda under året. Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda 
under räkenskapsåret.

Teckenförklaring

• Målet är helt eller i hög grad uppfyllt. Indikatorn är uppfylld till 
90 procent eller mer.
• Målet är delvis uppfyllt. Indikatorn är 51 - 89 procent uppfylld.
• Målet är inte uppfyllt. Indikatorn är uppfylld till 50 procent eller 
mindre.

Fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun  

Bedömning görs utifrån fullmäktiges fem indikatorer samt 
nämndernas sex styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året då två av fem indikatorer är uppfyllda och samtliga 
styrande verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda.

• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Bedömning görs utifrån fullmäktiges tre indikatorer samt 
nämndernas två styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då två av tre indikatorer är uppfyllda samt ett 
av de styrande verksamhetsmålen är helt uppfyllt.

• Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv 

Bedömning görs utifrån fullmäktiges nio indikatorer samt 
nämndernas tio styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då åtta av nio indikatorer är helt uppfyllda, och 
samtliga styrande verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda.

• Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

Bedömning görs utifrån fullmäktiges åtta indikatorer samt 
nämndernas sju styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då sju av åtta indikatorer är uppfyllda, och sex 
av sju styrande verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda.

• Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Bedömning görs utifrån fullmäktiges två indikatorer samt nämndernas 
sex styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad uppfyllt under året 
då en av två indikatorer är uppfylld, och fem av sex styrande verksam-
hetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda. 

Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

• Årets resultat 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Investeringsmål 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Målet är uppfyllt under året. Verksamhetens nettokostnader har 
totalt sett minskat över tid.

God ekonomisk hushållning
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Mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Verksamhetsmål

• Företagande Mål: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv 
näringslivskommun. 

Svenskt Näringslivs ranking
Resultat i SKR:s Insiktsmätning
Antal inneliggande ärenden initierade av företagare
Andel lovansökningar som avgjorts inom sex veckor, i %
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare

Målet är delvis uppfyllt

• Utfall: 245:e plats
• Utfall:   70 poäng 
• Utfall:   91 st
• Utfall:   61 %
• Utfall:   10 st

• Bostadsbyggande Mål: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar 
tillväxt. 

Andel flexibla detaljplaner för nya bostäder
Antal bostäder i egen produktion som skapats 
planförutsättningar för under året
Antal nyproducerade bostäder 2019-2023

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 100 %
• Utfall:   25 st

• Utfall:   14 st

• Hållbar utveckling Mål: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Kostnad per hushåll med försörjningsstöd
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet
Antal e-tjänster via www.sotenas.se
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 
Andel miljöbilar i kommunorganisationen
Andel ekologiska livsmedel
Mängd insamlat mat- och restavfall, i kg/invånare
Mängd insamlat marint avfall
Andel debiterad mängd vatten

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall:   42,9 tkr
• Utfall:   75 st
• Utfall:     8 st
• Utfall: 127,0 kWh
• Utfall:   32 %
• Utfall:   26 %
• Utfall: 330 kg
• Utfall: 208 ton
• Utfall:   81 %

• Varje individs potential Mål: Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att 
alla får förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet 
att påverka frågor som rör deras vardag.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och trygghet
Andel elever i åk. 6 och 8 som känner sig trygga i skolan
Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven
Andel elever i åk. 9 med behörighet till gymnasiet
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 
praktikplatser via Sotenäs RehabCenter AB

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 10 % bästa
• Utfall: 26 % bästa
• Utfall: 53 % bästa
• Utfall: 96 %
• Utfall: 96 %
• Utfall: 87 %
• Utfall: 93 %
• Utfall:   5 st

• Attraktiv arbetsgivare Mål: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och 
utveckla personal. 

Sjukfrånvaro
Andel heltidsanställda, månadsavlönade i %

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 9,9 %
• Utfall: 97 %

Finansiella mål

• Årets resultat Mål: Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning ska under mandatperioden uppgå till 1,0 %.

Årets resultat
Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag

Målet är uppfyllt 
 

• Utfall: 16,0 mnkr
• Utfall:   2,8 %

• Investeringsmål Mål: Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. 

Självfinansieringsgrad årets investeringar, i %
Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som 
motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest

Målet är uppfyllt

• Utfall: 169 %
• Utfall: Understiger lånetak

• Finansiella krav på förvaltningar Mål: Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

Nettokostnad förskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad grundskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad gymnasieskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad äldreomsorg 2021 jämfört med 2017

Målet är uppfyllt 

• Förändring   +7,3 (+3,1) mnkr
• Förändring   -5,0 mnkr
• Förändring   -2,0 mnkr
• Förändring -17,9 mnkr



Målet att företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivs-
kommun är i delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten näringslivsrankning 
och företagsklimat, effektiv hantering av ärenden inkomna från 
företagare, samt antal företagspaket via Sotenäs RehabCenter, dels 
på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten 
av kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål 
för att nå målen. 

Svensk Näringslivs ranking och Insiktsmätningen
Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat år 
2021 blev något bättre än år 2020, men långt ifrån målsättningen 
då kommunen hamnade på plats 245 av 290 kommuner. Under 
året har flera aktiviteter genomförts för att adressera och arbeta 
för ett bättre företagsklimat i kommunen.

Antal nyregistrerade företag i kommunen uppgår till 112 stycken 
vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Nyföretagandet i 
kommunen är på en hög nivå jämfört med andra kommuner och 
under 2021 blev Sotenäs, tillsammans med sju andra kommuner, 
nominerade till Årets nyföretagarkommun. Under året har det 
skett en positiv utveckling inom det lokala näringslivet med flera 
företag som ökat sin kapacitet och produktion, vilket resulterat i 
fler arbetstillfällen.

 Insiktsmätningen är inte genomförd under år 2021 och kan 
därför inte utvärderas. Mätningen gjordes senast år 2020 då område 
livsmedelskontroller fick högst betyg med indexvärdet 88. Bygglov 
samt Miljö- och hälsoskydd fick lägre betyg med 55 respektive 
45 poäng.

Rådgivning och ansökningar
Kommunen har under året genomfört lotsmöten med företag som 
velat diskutera utveckling av sin befintliga verksamhet eller en 
möjlig nyetablering. 

Ärendebalansen inom markförvaltningen ökade kraftigt 
under det så kallade sjöbodsprojektet som avslutades vid årsskiftet 
2019/2020. Konsekvensen har blivit stora ärendebalanser vilket 

motverkar det starka intresset av väl fungerande processer inom 
plan- bygg- och exploatering i kommunen. I syfte att få rimliga 
handläggningstider har förvaltningen under 2021 fått personal-
förstärkning och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med 
dessa. Effekten har inneburit att målnivån för antal ej avslutade 
markärenden som initieras av företagare uppnåtts under året.

E-tjänster
Kommunens e-tjänsteportal har under året utökats med ansökan 
om planbesked. Därtill har e-tjänsterna för ansökan om bygg-, 
mark-, rivningslov och anmälan enligt plan- och byggförordningen 
utvecklats.  

Kompetensutveckling
Vuxenutbildningen har utvecklat arbetet och samarbetet kring 
ett lärcentrum, genom att knyta an till aktörer inom högskola, 
yrkeshögskola och universitet. En samverkansmodell avseende 
förstärkt kompetensförsörjning har implementerats genom ett 
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Därtill 
har utveckling skett inom områdena arbetsplatsförlagt lärande och 
validering, samt en utökning av antal orienteringskurser.

Företagspaket via Sotenäs RehabCenter/Tumlaren
Sotenäs RehabCenter erbjuder skräddarsydd friskvård och hälso-
tjänster, vid anläggningen på Tumlaren,  anpassade för företags 
egna önskemål och behov. På grund av coronapandemin har många 
företag under året ställt in hälso- och friskvårdsaktiviteter. Sotenäs 
RehabCenter har inte heller kunnat ta emot företag på samma sätt 
som tidigare år då restriktionerna bidragit till begränsningar i 
antal besökande i lokalerna. Målvärdet för antal företagspaket via 
Tumlaren har därför inte kunnat nås under året.

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

God ekonomisk hushållning

Svensk Näringslivs 
ranking:  Plats 245

Målvärde: Plats 100

Insiktsmätningen:  
70 poäng (år 2020)

Målvärde: 74 poäng

Antal inneliggande 
ärenden: 91 st

Målvärde: 92 st

Avgjorda ansökningar 
inom sex veckor: 61 %

Målvärde: 90 %

Antal företags-
paket via 
Tumlaren: 10 st

Målvärde: 18 st
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Målet att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar 
tillväxt är delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna antal nyprodu-
cerade bostäder, detaljplaner med flexibla planbestämmelser samt 
planförutsättningar för bostäder i egen produktion, dels på utfall 
från nämndernas styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen 
och byggnadsnämnden har arbetat med målet tillsammans med 
kommunens bostadsbolag Sotenäsbostäder AB. 

Översiktlig planering
I pågående översiktlig planering identifieras områden för framtida 
användning av mark och vatten och i detta ingår bostadsfrågan. I 
översiktsplaneringen har ett så kallat snabbspår tagits fram med 
områden där det är möjligt att initiera nya detaljplaner för bostäder. 
De områden som identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan 
och väntas ha det även i den nya. Under året har förvaltningen 
presenterat ett förslag till beslut för byggnadsnämnden vars förslag 
i sin tur behandlats av kommunstyrelsen med uppmaning till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionen kring 
prioritering. Parallellt med detta så kallade snabbspår har bostads-
bolaget vid ägarsamråd aktualiserat frågan om fortsatt bostads-
byggande utifrån nu aktuellt förslag till ny översiktsplan. Ärendet 
väntas behandlas vidare vid ägarsamråd och av kommunstyrelsens 
arbetsutskott under första halvan av 2022.

Detaljplaner
Årets mål att skapa planförutsättningar för 25 bostäder är uppnått 
och samtliga detaljplaner utformas så att olika typer av bostäder 
väljs. 

Den exploatörs drivna detaljplanen för Wedels möbler i Kungs-
hamn och den kommunala planen Hällebo 2 i Hunnebostrand har 
vunnit laga kraft under året. Handläggning av ett flertal detaljplaner 
för bostäder pågår, bland annat Finntorp 2:285 i Bovallstrand. 
Inom den antagna detaljplanen Förålarna i Väjern planeras cirka 
15 villatomter samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 
50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har under året fattat 
beslut som innebär att byggnation av bostäder kan genomföras. 
Sotenäsbostäder AB har under tredje tertialet inlett byggnation av 
24 lägenheter inom Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand) 
och ombyggnation av Bankeberg med 37 lägenheter. Möjligheten 
att komma närmare målet att bygga 150 bostäder till år 2023 ökar 
därmed.

För att på ett tidigt stadie kunna fånga upp viktiga förvaltnings-
överskridande frågor i planarbetet inleds varje nytt planuppdrag 
med bildandet av en projektgrupp med planarkitekten som projekt-
ledare. Exempel på deltagare i projektgrupperna är mark- och 
exploateringsingenjör, ekonom och bygglovshandläggare

De nyckeltal som redovisas nedan avser kommunal mark, inte 
privat bostadsbyggande.

• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Antal nyproducerade 
bostäder 2019-2023:  
14

Målvärde:150 st

Planförutsättningar 
för antal bostäder i 
egen produktion:  25

Målvärde: 25 

Detaljplaner för nya 
bostäder med flexibla 
planbestämmelser: 100 %

Målvärde: 100 %
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Målet att Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv är i hög grad uppfyllt.  

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten invånare som känner 
trygghet, kostnad för försörjningsstöd, antal personer i försörj-
ningsstöd, antal e-tjänster, energiförbrukning, andel miljöbilar, 
andel ekologiska livsmedel, mängden insamlat mat- och restavfall 
samt marint avfall, och andel debiterad mängd vatten. Dels på 
utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten av 
kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål för 
att nå måluppfyllelse.

Arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd
Pandemin har haft en negativ påverkan på arbetslösheten och antal 
utförsäkringar ur A-kassan, vilket ger effekter avseende ekonomisk 
bistånd, missbruk och ökad psykisk ohälsa. 

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under 2021. 
Kostnaderna ökar dock, främst på grund av fler individer inom 
nyanlända hushåll. Försörjningsstöd utbetalas i väntan på etable-
ringsersättning som återsöks, men som historiskt sett inte motsvarat 
kommunens utbetalda försörjningsstöd. Fler personer än tidigare 
har kompletterat sina SFI-studier med språkpraktik för att komma 
upp i heltidssysselsättning och korta ner vägen till egenförsörjning. 

Ny samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen har 
fortfarande inte kommit till stånd på grund av den pågående refor-
meringen av Arbetsförmedlingens uppdrag. För att kringgå detta 
har arbetsmarknadsenheten skapat förutsättningar för projektan-
ställningar för ungdomar som saknat sysselsättning att komma i 
arbete under hösten, vilket lett till att sex av sju ungdomar gått 
vidare i anställning på den öppna arbetsmarknaden.

E-tjänster
Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del av kommunens 
verksamhetsutveckling. E-tjänster ökar servicen för medborgarna 
och företagarna genom att dygnet runt tillhandahålla möjligheten 
att fylla i, spara och skicka in tydliga och digitala anmälningar och 

ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala original vilket är 
en förutsättning för en effektiviserad och digitaliserad adminis-
tration och ärendehantering. Under året har ett flertal e-tjänster 
färdigställts och publicerats via kommunens e-tjänsteportal såsom 
autogiroanmälan samt ansökan om planbesked, enskilt avlopp eller 
specialkost. Kopplingen mellan e-tjänsteportalen och Bolagsverket 
är även den färdigställd. Öppen data avseende leverantörsfakturor 
har publicerats via kommunen hemsida.

Energiförbrukning
Enligt kommunens el-avtal köps enbart förnybar el och 70 MWh 
el per år produceras i egna solcellsanläggningar. Arbete pågår med 
att installera fler solcellsanläggningar, bland annat på det särskilda 
boendet Kvarnberget. Arbetet med energieffektiviseringar har under 
året omfattat sex olika verksamheter som fått nya ventilationsag-
gregat och värmeväxlare med högre verkningsgrad. 

Genom arbete med digitala verktyg har antalet tjänsteresor 
kunnat minska, liksom antal resor för besökare till kommunkon-
toret och resor till och från arbetet. Finns ändå behov av tjänste-
resor har medarbetare tillgång till kommunens el-bilar. Andelen 
miljöbilar i organisationen har ökat med två procentenheter, från 
30 till 32 procent under året. Att byta ut personbilar till klimat-
bonusfordon har dock vart svårt under året då det varit brist på 
dessa hos leverantörerna.

Livsmedel i verksamheten
Måltidsenheten har under året uppdaterat rutiner för vilka livsmedel 
som köps in ekologiska. Andelen ekologiska livsmedel som köpt in 
under året har ökat med två procentenhet, från 25 till 26 procent 
under året. En del av köttet har köpts in lokalt även då det inte är 
ekologiskt, då även närproducerade livsmedel värdesätts. Fisk och 
säsongsberoende livsmedel köps in från närområdet och verksam-
heten kan numer koldioxid-beräkna livsmedelsinköpen.

Matsvinnet har under året varit högre än önskvärt på grund 
av det ökade arbete och många förändringar som pandemin och 

• Sotenäs ska främja hållbar utveckling  
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Antal personer med 
försörjningsstöd: 75 st

Målvärde: 81 st

Kostnad per hushåll 
med försörjnings-
stöd: 42,9 kr

Målvärde: 31,0 tkr

E-tjänster via 
sotenas.se: 8 st

Målvärde: 7 st

Energiförbrukning i 
kommunala byggnader 
per m2 : 127,0 kWh

Målvärde: 125,1 kWh
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Insamlat mat- och 
restavfall:  330 kg/inv 
(år 2020)

Målvärde: 350 kg/inv

Ekologiska livsmedel:  
26 %

Målvärde: 25 %

Miljöbilar i 
organisationen: 
32 %

Målvärde: 33 %

Insamlat marint 
avfall: 208 ton

Målvärde: 150 ton

dess restriktioner krävt. Med enklare och tätare uppföljning av 
matsvinnet bedöms åtgärder för minskning kunna vidtas framöver.

Havsmiljö och marin återvinning
Av de åtgärder som prioriteras i Vattenmyndighetens åtgärdspro-
gram har verksamheten under året särskilt tittat på tillsynen över 
marinor och fordonstvättar. Flera båtupptagningsplatser har haft 
tillsyn under året med inriktning reningsanläggningar för båtbot-
tentvätt. Arbetet med tillsyn av fordonstvättar är en uppföljning 
av förra årets tillsyn.

Antal strandstädade timmar under året har påverkats av ett lågt 
antal anvisade personer till Arbetsmarknadsenhetens verksam-
heter vilket lett till färre personer som kunnat utföra det praktiska 
arbetet. Under årets sista månader har vädret inte heller tillåtit 
arbete utomhus, då det varit isigt och halt på klipporna och därför 
ingen säker arbetsmiljö.

Under året har 208 ton marint avfall tagits emot på den Marina 
Återvinningscentralen, vilket kan jämföras med föregående års 
174 ton, och målvärdet om 150 ton. Cirka 80 procent av materialet 
som sorteras på den Marina Återvinningscentralen används för 
återbruk, försäljning eller återvinning, och resterande 20 procent 
går till förbränning. Det finns ett stort ökat intresse från företag som 
vill nyttja den marina plasten som en resurs och genom testbädden. 
Idag är tolv företag partners, där många har lyckats med att tillverka 
produktprototyper av plasten.

Återbruk
Under 2021 har Återbrukets verksamheter aktivt arbetat för att 
minska klimatpåverkan genom att ta fram ett system för hantering 
av cirkulära möbler. Arbetet mynnade ut i appen ”Möbelkatalogen”, 
en digital katalog/inventarieförteckning som fylls på kontinuerligt 
med inventarier som funnits i förråd runt om i de kommunala 
verksamheterna som nu kan komma alla verksamheter till gagn. 
Återbrukets verksamhet har hämtat överblivna inventarier, och  även 
kört ut det som beställts via katalogen till beställande verksamhet. 
Att återbruka möbler och inredning ger vinster både för miljön 

och den kommunala ekonomin.
Arbetsmarknadsenheten har fortsatt ett nära samarbete med 

Rambo för att ta till vara möbler och andra inventarier som lämnas 
på Hogenäs återvinningscentral för att sedan fräschas upp och 
säljas via ”Butik Springet”.

Utbildningsinsatser och styrdokument
 Utbildningar för att höja kunskapen om psykisk ohälsa har arrang-
erats under året. Kommunen uppmärksammade den årliga suicid-
preventiva dagen i samverkan med civilsamhället. Utifrån regionens 
antagna handlingsplan för suicidprevention, har verksamheten 
under året påbörjat ett arbete med att ta fram en lokal handlings-
plan inom vårdsamverkansgruppen.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts 
och följts upp under året, för de restauranger som inriktar sin 
verksamhet på "unga vuxna" och har en hög försäljning av alkohol.

Räddningstjänsten har även utbildat elever i brandkunskap och 
bussutrymning, samt externa intressenter i hjärt- lungräddning. 

Kommunkoncernen har under året arbetat med de 15 klimat-
löften som beslutats för året. Klimatlöftena är en del av kommunerna 
inom Västra Götalandsregionens arbete kopplat till Agenda 2030, 
och innefattar exempelvis resepolicy, miljöbilar, kravställning i 
upphandlingar, inköp av fossilbaserade engångsprodukter, cirku-
lära möbler, matsvinn och dess miljöpåverkan, förnybar el samt 
insamling av marint avfall och strandskräp.

Andel debiterad 
mängd vatten: 81 %

Målvärde: 80 %
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• Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

Målet att varje individs potential och förmåga tas tillvara så att 
fler får förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att 
påverka frågor som rör sin vardag är i hög grad uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna trygghet och 
trivsel inom förskola och grundskola, andel elever som uppnått 
kunskapskrav i alla ämnen, andel elever med behörighet till 
gymnasiet, brukarundersökningar inom individ- och familjeom-
sorg, hemtjänst och särskilt boende, samt antal arbetsträningar, 
insatser och praktikplatser via Sotenäs RehabCenter/Tumlaren. 
Dels även på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. 
Kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnderna har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Förskola och grundskola
I årets enkätundersökning om trygghet i förskola och skola svarade 
cirka 95 procent av både vårdnadshavare och elever att de upplevde 
stor trygghet i verksamheten. I samma enkätundersökning svarade 
62 procent av eleverna i årskurs 6 och 8 att de kände sig delaktiga 
och hade möjlighet att påverka undervisningen och 72 procent att 
det var studiero på lektionerna.

Måluppfyllelsen för eleverna som slutade årskurs nio var hög. 
87 procent av eleverna avslutade med betyg i samtliga ämnen och 
det genomsnittliga meritvärdet var 240 poäng. Det medförde 
att Sotenäs kommun hamnade bland de 25 procent bästa i riket. 
93 procent av eleverna hade behörighet till gymnasiet vilket också 
var ett högt värde.

Äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg
Inom omsorgen görs årligen brukarundersökningar där resultaten 
jämförs med övriga kommuner i Sverige. Målet under mandatpe-
rioden  är att vara bland de 25 procent bästa kommunerna i riket. 

Kvalitén i särskilt boende mäts i Socialstyrelsens årliga brukar-
undersökning. 2020 angavs att den totala nöjdheten uppgick till 
91 procent i Sotenäs kommun, vilket var ett fantastiskt resultat, 
särskilt då enkäten genomfördes under rådande pandemi. För 

Andel vårdnadshavare 
som upplever trygghet 
och trivsel: 96 %

Målvärde: 95 %

Andel elever i åk 6 
och 8 som känner sig 
trygg i skolan: 96 % 

Målvärde: 95 %

Elever i åk 9 med 
behörighet till 
gymnasiet: 93 %

Målvärde: 90 %

Brukarundersökning särskilt 
boende: 10 % bästa (år 2020)

Brukarundersökning hemtjänst:  
26 % bästa (år 2020)

Brukarundersökning individ- och 
familjeomsorg: 53 % bästa

 
Målvärde: 25 % bästa

Hunnebohemmets del var den sammantagna kundnöjdheten 
100 procent. På Hunnebohemmet fylldes samtliga enkäter i av 
anhöriga. Resultatet visade att Hunnebohemmet lyckades med det 
svåra uppdraget att trygga anhöriga trots den oro som varit utifrån 
covid-19. Resultatet inom hemtjänsten hamnar bland de 26 procent 
bästa. Under år 2021 har dessa undersökningar inte genomförts.

Brukarundersökningen inom IFO uppnår inte målvärdet men 
har förbättrats med sex procentenheter, från 80 procent 2020 till 
86 procent 2021 och Sotenäs ligger därmed något över medelvärdet 
för Sveriges kommuner. Gränsvärdet för de 25 procent bästa går vid  
93 procent nöjda 
brukare.

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen: 87 %

Målvärde: 80 %

Arbetsträningar, 
insatser och 
praktikplatser: 
via Tumlaren:
5 st

Målvärde: 5 st
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Målet att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 
personal är i hög grad uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna sysselsättnings-
grad och sjukfrånvaro, dels på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Samtliga nämnder har tagit fram styrande 
verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Sjukfrånvaro
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö 
och bra arbetsförutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i 
utvecklingen av verksamheten. Inom kommunen har en del yrkes-
grupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare inom vissa 
enheter trots lätta symtom eller vid smittspårning kunnat fortsätta 
arbeta hemifrån, vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom dessa 
verksamheter. Men av samma anledning hög sjukfrånvaro inom 
andra där medarbetare enligt rekommendationerna varit hemma 
från arbetet vid symtom.

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgsförvaltningen 
och en utvecklare har projektanställas under hösten för att stödja 
verksamheterna i arbetet med att kartlägga, analysera och genom-
föra rehabiliteringsmöten för medarbetare med hög sjukfrånvaro. 
Under året har en hälsosatsning genomförts riktad till medarbetare 
inom omsorgen som är eller riskerar att hamna i sjukskrivning eller 
med upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en pilotomgång i 
samarbete med Sotenäs RehabCenter för att se vilken effekt det 
kan få på längre sikt. Satsningen avslutas och ska utvärderas i 
februari 2022. Om det faller väl ut kommer den permanentas som 
en aktivitet att erbjuda vid ohälsa. 

Under åren 2017 - 2019 uppgick den totala sjukfrånvaron till 
mellan sex och sju procent, medan sjukfrånvaron under 2020 och 
2021 uppgått till nio respektive tio procent. Effekter av senaste årens 
coronapandemi och dess restriktioner syns i utfallet.

Heltidsresan
Kommunen har sedan 2017 arbetat aktivt med heltidsresan som är 
ett projekt initierat av parterna på arbetsmarknaden för att minska 
rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och 
jämställdheten ökar. Arbetet har bedrivits i projektform med 
avsatta medel för projektledare samt utbildningsinsatser. Projektet 
avslutades i december 2021 beslut har fattats om att heltid ska vara 
norm vid tillsvidareanställning i Sotenäs kommun. Resultatet av 
projektet visar att av kommunens tillsvidareanställda har hela 
97 procent heltid. Det finns dock medarbetare som har heltid i sin 
anställning men som av olika anledningar periodvis väljer en längre 
tjänstgöringsgrad. Det kan ses som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare, då medarbetare har möjlig att anpassa sin arbetstid.

Kompetensförsörjning
Omvärldens förändras och nya krav ställs på verksamheterna 
vilket gör att personalen ständigt behöver kompetensutvecklas. 
Att använda omställningsfondens medel för omställning och 
kompetenshöjning är viktigt och där ligger de framtagna personal-
försörjningsplanerna på förvaltningsnivå till grund för prioritering 
av fördelningen av medlen. Samtliga förvaltningar har reviderat 
respektive personalförsörjningsplan med behov av kompetenshö-
jande insatser samt vilka av SKR:s områden för kompetensutmaning 
förvaltningen ska satsa på för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, 
hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv.

För att möta framtidens kompetens-och personalförsörjning 
behöver kommunen också visa upp verksamheten och locka fler 
att vilja arbeta inom offentlig verksamhet. Det kan göras genom att 
erbjuda praktikplatser. Verksamheterna har under året tagit emot 
praktikanter inom områdena personaladministration, ekonomi, 
bygglovshandläggning, utbildning och omsorg. Miljöenheten har 
under en längre tid tagit emot två nystartsarbetare och ställer sig 
positiv till ytterligare praktikplatser. 

Läs mer i avsnittet väsentliga personalförhållanden.

• Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar  
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Antal personer som  
erbjudits praktikplats: 
48 st

Målvärde: ej angivet

Sysselsättningsgrad 97 %

Målvärde: 98 %

Sjukfrånvaro 9,9 %

Målvärde: 7,0 %
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Årets resultat
I budget 2021 beslutades att resultatmålet skulle uppgå till minst 
5,5 mnkr (1,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Målet 
är uppfyllt 2021. 

Årets resultat uppgick till 16,0 mnkr (2,8 procent av skattein-
täkter, och generella bidrag), vilket är 10,5 mnkr bättre än budge-
terat. Årets balanskravsresultat uppgick till +13,9 mnkr. Läs mer 
i avsnittet om årets balanskravsresultat. 

Verksamhetens intäkter uppgick till 176,7 mnkr vilket är 
+25,9 mnkr bättre än budgeterat. Kostnadsersättningar och drift-
bidrag bidrar med en positiv budgetavvikelse med +24,7 mnkr. 
Här ingår bland annat statsbidrag från Socialstyrelsen, Skolverket, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
EU-bidrag.

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar uppgår 
till -689,9 mnkr, vilket är -26,9 mnkr högre än budgeterat varav 
konsulttjänster avser -17,0 mnkr av dessa. Därtill blev årets köp 
av verksamhet -7,7 mnkr högre än budgeterat.

Årets avskrivningar är -14,9 mnkr högre än budgeterat varav 
-15,3 mnkr avser nedskrivning av detalj- och översiktsplaner. 
Sammantaget är verksamhetens nettokostnader inklusive avskriv-
ningar är -15,9 mnkr högre än budgeterat.

Årets skatteintäkter är +15,6 mnkr högre än budgeterat varav 
+11,9 mnkr avser slutavräkningar. Kommunal utjämning och 
fastighetsavgift blev +5,8 mnkr bättre än budgeterat vilket främst 
påverkas av årets inkomstutjämningsbidrag med +6,2 mnkr bättre 
än budgeterat. Läs mer i avsnittet Driftredovisning kommunen.

  

Årets investeringar
I budget 2021 beslutades att årets självfinansieringsgrad för årets 
investeringar skulle uppgå till minst 92 procent. Målet är uppfyllt 2021. 

Nettoinvesteringar ska över en mandatperiod inte överstiga 
summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan 
investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras 
med egna medel. 

Därtill ska kommunkoncernens belåning inte överstiga en nivå 
som motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest. Målet är 
uppfyllt 2021. 

Investeringsanslag 2021 beviljades till 39,3 mnkr. Till det har 
beviljats 24,8 mnkr i resultatöverföring från 2020. Totalt anslag 
2021 uppgick därmed till 64,1 mnkr.

Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga 
investeringsbidrag har inte erhållits under året. Nettoinvestering-
arna uppgick därmed till 35,3 mnkr.

Årets investeringar har självfinansierats fullt ut då summan av 
årets avskrivningar och årets resultat uppgår till 59,7 mnkr. Årets 
självfinansieringsgrad uppgår till 169 procent. Läs  mer i avsnittet 
Investeringsredovisning.

Årets resultat: 16,0 mnkr

Målvärde: 5,5 mnkr

Resultat i förhållande till 
skatter och utjämning: 
2,8 %

Målvärde: 1,0 %

Självfinansieringsgrad för 
årets investeringar: 169 %

Målvärde: 92 %
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• Årets investeringar ska högst 
uppgå till  summan av årets  
avskrivningar och årets resultat

• Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal  
utjämning ska under mandat- 
perioden uppgå till 1,0 %
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Nettokostnad förskola, grundskola och äldreomsorg
Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Nettokostnads-
avvikelsen inom förskola, grundskola F-9 och äldreomsorg ska 
sjunka och närma sig referenskostnaden jämfört med nettokost-
nadsavvikelsen 2017. År 2021 innebär det att utbildningsnämndens 
budgetram minskats med 5,9 mnkr och omsorgsnämndens ram 
minskats med 3,2 mnkr. Målet att verksamheternas nettokostnad 
ska minska över tid är uppfyllt 2021. 

Nettokostnader över tid
Nettokostnaderna för de fyra verksamhetsområdena förskola, 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, exklusive central 
overhead, uppgick år 2021 till 308,2 mnkr. Detta är en minskning 
med 17,6 mnkr jämfört med år 2017 då nettokostnaden samman-
taget uppgick till 325,8 mnkr.

Nettokostnad förskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 22 procent, eller 7 mnkr. 
År 2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksam-
hetens nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 
2017 till 36,6 mnkr. (Justerat för inflation år 2021: 40,8 mnkr) 
Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 43,9 mnkr.  

Nettokostnad grundskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. År 
2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksamhetens 
nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 2017 till 
82,3 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 77,3 mnkr.  

Nettokostnad gymnasieskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. År 
2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksamhetens 
nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 2017 till 
34,6 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 32,6 mnkr. 

Nettokostnad äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 11 procent, eller 16 mnkr. 
År 2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara lägre än 2020. Verksam-
hetens nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 
2017 till 172,3 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 
154,4 mnkr.

Nettokostnad förskola:  
2017: 36,6 mnkr
2021: 43,9 mnkr 

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad grundskola: 
2017: 82,3 mnkr
2021: 77,3 mnkr

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad äldreomsorg:
2017: 172,3 mnkr
2021: 154,4 mnkr

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad gymnasieskola: 
2017: 34,6 mnkr
2021: 32,6 mnkr

Målvärde: minska över tid
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• Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Verksamhetens nettokostnad 2017 2018 2019 2020

Förskola inkl öppen förskola
Nettokostnad, kr/invånare 4 537 5 446 4 994 5 125

Referenskostnad, kr/invånare 3 722 4 173 4 271 4 461

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 7 11 7 6

Nettokostnadsavvikelse, i % 22 % 31 % 17 % 15 %

Grundskola åk F-9
Nettokostnad, kr/invånare 9 749 9 403 9 237 9 284

Referenskostnad, kr/invånare 7 715 7 818 8 210 8 205

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 18 14 9 10

Nettokostnadsavvikelse, i % 26 % 20 % 13 % 13 %

Gymnasieskola
Nettokostnad, kr/invånare 3 864 4 151 4 282 3 623

Referenskostnad, kr/invånare 3 605 3 493 3 445 3 413

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 2 6 8 2

Nettokostnadsavvikelse, i % 7 % 19 % 24 % 6 %

Äldreomsorg
Nettokostnad, kr/invånare 17 800 17 236 17 940 17 824

Referenskostnad, kr/invånare 16 066 16 504 17 207 17 079

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 16 7 7 7

Nettokostnadsavvikelse, i % 11 % 4 % 4 % 4 %
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Resultat och ekonomisk ställning
Modellen för finansiell analys utgår ifrån den så kallade RK-mo-
dellen, vilken omfattar fyra finansiella perspektiv – resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Modellen har utvecklats av Kommun-
forskning i Västsverige.

Finansiell analys av kommunkoncernen
Sotenäs kommun bedriver verksamhet i förvaltningsform och 
genom bolag. Kommunen äger tre bolag vilka bedriver verksamhet 
inom bostäder, vatten och rehab. Kommunen samäger också renhåll-
ningsbolag tillsammans med tre andra kommuner, kommunens 
ägarandel uppgår till 25,0 procent. Utöver det ingår en stiftelse 
i koncernen. Stiftelsen är vilande och avses att upplösas.  Den 
finansiella analysen av kommunkoncernen ger en helhetsbild och 
kompletterar den finansiella analysen som enbart avser kommunen. 
Någon koncernbudget finns inte upprättad. 

Resultat och kapacitet
Verksamhetens resultat för den kommunala koncernen uppgick till 
23,7 mnkr (föregående år 28,8 mnkr) en minskning med 4,9 mnkr. 
Det genomsnittliga resultatet för de senaste tre åren uppgår till 
21,1 mnkr.  Årets resultat efter finansiella poster i förhållande till 
verksamheternas bruttokostnader uppgår till 2,9 procent jämfört 
med snittet de senaste tre åren på 2,4 procent.

Kommunens och bostadsbolagets resultat är något lägre jämfört 
med 2020, däremot är renhållningsbolaget resultat något högre. 
Kommunen redovisar ett något lägre resultat under 2021 vilket främst 
beror på förändrade redovisningsprinciper för att följa uppdaterad 
redovisningslagstiftning, vilket innebär att kostnader som tidigare 
tillgångsförts för framtagande av översikts- och detaljplaner har 
kostnadsförts under året. Skatter och utjämningsbidrag ökade jämfört 
med föregående år och kan kopplas till den positiva tillväxten i 
Sverige samt utökade generella bidrag kopplat till coronapandemin. 
Nämnderna redovisar överskott, dock något lägre än 2020.

Förändrade resultatet i bostadsbolaget beror framför allt på ökade 
kostnader för brand och översvämningar, men minskade kostnader 
för invändigt underhåll på grund av pandemin. Det förbättrade 
resultatet för renhållningsbolaget är framför allt minskade perso-
nalkostnader och ökade intäkter i affärsområdet avfallshantering.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter uppgick för år 2021 till 
373,4 mnkr (föregående år 352,0 mnkr) och ökar därmed 6,1 procent 
jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader uppgick till 829,6 829,6 mnkr (föregående 
år 787,0 mnkr). Kostnaderna ökar med 5,45,4 procent jämfört med 
år 2020. Ökningen av intäkter respektive kostnader beror i hög 
utsträckning på kommunen. Se avsnitt nedan. För bolagen ökar 
verksamhetens kostnader i princip inom samtliga bolag. 

Även avskrivningarna ökar år 2021, detta beror i hög utsträck-
ning på kommunens genomförda registervård. 

Skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår till 570,7 mnkr 
(föregående år 542,9 mnkr) vilket innebär en ökning med 27,8 mnkr 
eller 5,1 procent jämfört med föregående år. 

Finansnettot uppgår till -10,2 mnkr (föregående år -11,2 mnkr) 
vilket är en förbättring med 9,8 procent jämfört med föregående 
år. De låga räntenivåerna håller fortsatt ned kostnaderna för lånen 
i bolagen. Några orealiserade vinster i värdepapper finns inte. 
Kommunkoncernen har relativt hög låneskuld vilket innebär att 
förändringar i räntor framöver kommer att vara kännbara. Till 
viss del har räntesäkring skett genom ränteswapar.

Koncernens investeringsverksamhet
Koncernens nettoinvesteringar uppgick för året till 117,4 mnkr 
(föregående år 72,9 mnkr). Investeringarna har i genomsnitt uppgått 
till 103 mnkr de senaste tre åren. Framöver står koncernen inför 
stora investeringsvolymer. 

Långfristiga skulder uppgår till 902,4 mnkr (föregående år 
903,6 mnkr), en liten minskning jämfört med 2020. Minskningen 
avser Rambo AB vars låneskuld minskat. 

Någon nyupplåning har inte skett under året, däremot har 
omläggning av lån genomförts.  Koncernens självfinansierings-
grad för året uppgick till 88 procent. Koncernens låneskuld per 
invånare är, i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland och 
riket, mycket hög. Långfristiga skulder för den skattefinansierade 
verksamheten avser skuld för hyres-/leasingavtal. Läs mer om 
borgensåtagande per invånare i avsnittet om väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer. 
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Resultat per organisation före koncernelimineringar

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Sotenäs kommun 9,9 6,4 18,1 16,0

Sotenäsbostäder AB 6,2 4,6 10,6 7,1

Sotenäs Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0

   varav över-/underuttag -2,8 -1,3 +2,8 +0,1

Sotenäs RehabCenter AB 0,0 0,0 0,0 0,0

   varav driftbidrag/ägartillskott +2,9 +2,5 +2,8 +2,7

Rambo AB (25 %) 0,2 0,0 0,3 0,6

Aggregerad resultaträkning, kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 347,9 336,9 352,0 373,4

Verksamhetens kostnader -786,4 -775,6 -787,0 -829,6-829,6

Avskrivningar -63,4 -63,9 -67,8 -80,6

Verksamhetens nettokostnad -501,9 -502,6 -502,8 -536,8-536,8

Skatteintäkter 463,5 477,4 474,5 488,5

Generella statsbidrag och 
utjämning 57,6 45,8 68,4 82,2

Finansiella intäkter 2,3 1,7 0,9 0,6

Finansiella kostnader -10,4 -11,5 -12,2 -10,8

Resultat efter finansiella 
poster 11,1 10,8 28,8 23,7

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat 11,1 10,8 28,8 23,7



Risk och kontroll

Likviditet
För kommunkoncernen sker en förstärkning av kassalikviditeten, 
framför allt inom kommunen. Investeringsnivåerna har varit relativt 
låga sett över tid, samt för kommunens del har förstärkning skett 
genom en markant ökning av skatteintäkter.

Soliditet
För kommunkoncernen har soliditeten enligt balansräkningen 
ökat något jämfört med 2020 och uppgår för 2021 till 37,2 procent. 
Snittet i riket uppgår till 40,0 procent 2020. Då kommunkoncernen 
står inför stora investeringar kommande åren, kommer soliditeten 
försvagas. Det kan komma att försvaga den kommunala koncernens 
handlingsfrihet framöver. Det är därför väsentligt att fortsätta 
hålla goda resultatnivåer.

Budgetföljsamhet drift 
För kommunkoncernen varierar budgetavvikelsen framför allt 
för kommunen, med en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr 
(föregående år 17,1 mnkr).  

Prognosavvikelser
Någon koncernbudget är inte upprättad varför någon jämförelse 
i prognoser inte kan göras. 

Finansiell analys av kommunen
Resultat och kapacitet

Årets resultat
Det positiva resultatet för kommunen om 16,0 mnkr (föregående 
år 18,1 mnkr) innebär något lägre resultat jämfört med tidigare 
verksamhetsåret. Årets resultat är dock en avsevärd förbättring 
jämfört med det budgeterade resultatet som uppgick till 5,5 mnkr. I 
resultatet ingår reavinster om 2,1 mnkr (föregående år 14,2 mnkr). 
Genomsnittligt resultat under de tre senaste åren uppgår till 
13,5 mnkr och motsvarar i 2,5 procent i förhållande till skattein-
täkter och kommunal utjämning, för år 2021 motsvarade resultatet 
2,8 procent.

En resultatnivå på 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning innebär en självfinansiering av inves-

teringar om cirka 40 mnkr. Ökad investeringstakt innebär att de 
budgeterade resultatnivåerna bör öka i motsvarande takt.  Planen 
för kommande år visar på en budgeterad resultatökning och över 
kommande mandatperiod beräknas ett budgeterat resultat uppgå till 
minst 2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Intäktsanalys
Verksamheternas intäkter för kommunen uppgår till 176,7 mnkr 
(föregående år 178,0 mnkr), en minskning med 1 procent jämfört 
med föregående år. Av de totala intäkterna inklusive skatteintäkter 
och kommunal utjämning utgör verksamhetens intäkter 24 procent. 

Under 2021 har bidragen ökat (+2,3 procent). Det är framförallt 
EU-bidragen som ökar.  Även de riktade bidragen från Skolverket 
har de senaste åren fortsatt att öka. För 2021 uppgår bidragen till 
15,2 mnkr. Ökningen under året avser statsbidrag för yrkesvux. 
Ersättningen från Migrationsverket fortsätter sjunka och ligger 
nu på 5,3 mnkr (föregående år 8,8 mnkr). Utvecklingen av ersätt-
ningen från Migrationsverket framåt är osäker under rådande 
omständigheter i Ukraina. Ersättningen från Socialstyrelsen har 
minskat och uppgår till 3,3 mnkr (föregående år 6,2 mnkr) det är 
framför allt bidrag till äldreomsorg. Totala bidragen utgör också 
största andelen av verksamhetens intäkter och uppgår till 42 procent 
av dessa år 2021.

Även taxor och avgifter fortsätter att öka jämfört med tidigare 
år. Ökningen jämfört med år 2020 ligger främst inom gästhamnar 
+1,0 mnkr, parkeringsverksamhet +0,8 mnkr och livsmedelstill-
syner +0,5 mnkr.   

Vinst vid försäljning av exploateringsverksamhet och vid försälj-
ning av fastigheter varierar stort mellan åren. För året uppgick 
dessa till 9,3 mnkr (föregående år 14,8 mnkr) en minskning med 
5,5 mnkr jämfört med 2020 års utfall. En förändring av dessa poster 
påverkar resultatet väsentligt. För 2021 budgeterades med ett utfall 
om 7,9 mnkr. För kommande år justeras denna budgetpost ned.

Kostnadsanalys
Verksamheternas kostnader (exklusive avskrivningar) ökar 
med 3 procent jämfört med 2020 och uppgår till 689,9 mnkr för 
2021 (föregående år 669,2 mnkr).  Störst andel av verksamhetens 
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kostnader utgörs av personalkostnader. Dessa uppgår till 67 procent 
av verksamhetens totala kostnader.  Personalkostnaderna ökar med 
3 procent jämfört med föregående år och uppgår till 464,2 mnkr 
(föregående år 452,6 mnkr). För 2021 ingår lönerevisionen för året 
Sjuklönekostnaderna minskar markant. För 2021 uppgår sjuklö-
nekostnader exklusive sociala avgifter till 7,3 mnkr att jämföra 
med 9,5 mnkr år 2020. Antalet anställda ligger kvar på samma 
nivå som för 2020. 

Bidragen minskar väsentligt 2021 med 36 procent, till 18,4 mnkr 
(föregående år 28,6 mnkr). Detta beror på en rättelse av redovis-
ningen 2020 där anläggningsbidrag till föreningar som tidigare år 
redovisats som investeringsutgift, kostnadsfördels med 11,8 mnkr. 

Kostnader för material, tjänster och övriga verksamhetskost-
nader ökar något till 134,2 mnkr (föregående år 122,2 mnkr) beror 
främst på ökade kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader 
för el och snöröjning till följd av den kalla vintern.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 
733,6 mnkr (föregående år 705,2 mnkr). Ökade verksamhetskost-
nader avser personalkostnader och köpta tjänster (förstudier), 
högre el-kostnad och högre avskrivningar. Årets avskrivningar 
ökar till 43,7 mnkr (föregående år 35,9 mnkr). Ökningen är av 
engångskaraktär och beror på genomförd registervård i anlägg-
ningsreskontran under 2021.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar sammantaget kraftigt 
mellan 2020 och 2021 och beror i huvudsak på ökade skatteintäkter.

Skatteintäkterna ökar med 14,0 mnkr (föregående år -3 mnkr) 
vilket främst beror på positiva slutavräkningar, vilket motsvarar en 
ökning med 3 procent. Slutavräkningarna uppgår till +11,9 mnkr 
och beror i huvudsak på att Sveriges tillväxt varit bättre än vad 
tidigare prognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
förutsåg. Den totala budgetavvikelsen för årets skatteintäkter 
uppgick till +15,6 mnkr.

De generella bidragen exklusive fastighetsavgiften ökade 
med 11,3 mnkr (20,3 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 
33 procent. Ökningen 2021 beror på de insatser staten genomfört 
för att kompensera kommunerna för lägre skatteintäkter i samband 
med den pågående pandemin.

År 2021 uppgick bidragen från staten till 11 procent av de totala 
intäkterna, för 2020 var motsvarande andel 9 procent. Denna 
variation och snabba förändring ställer än större krav på nivån 
på de budgeterade resultaten. 

Sedan 2017 har avgiften till kostnadsutjämningen ökat från 
13,2 mnkr till 30,0 mnkr år 2020. Under 2021 har avgiften varit 
oförändrad men prognosen kommande åren är en fortsatt ökning 
av avgiften.

Fastighetsavgiften har stadigt ökat. För 2021 uppgår den till 
37,0 mnkr (34,5 mnkr) och som andel av totala intäkter motsvarar 
det 7 procent. För kommande år förväntas ytterligare ökning ske.  

Över den senaste treårsperioden ökar verksamhetens nettokost-
nader med 7,1 procent. Skatteintäkter samt kommunal utjämning 
ökar med 9,1 procent under samma period.

Nettokostnadsandel
En förutsättning för att hålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Måttet 
innebär att samtliga löpande nettokostnader inklusive finansnetto 
relateras till skatteintäkter och kommunal utjämning. Nettokost-
nadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga 
betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar 
kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/
eller sparande. 

För 2021 uppgick nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
till 98 procent (föregående år 97 procent). Det betyder att den 
löpande verksamheten lämnar kvar en tillräckligt stor andel av 
skatteintäkter och kommunal utjämning i anspråk. Väsentligt är 
att fortsätta med det pågående omställningsarbetet för att kunna 
möta de ökade investeringsnivåerna framöver samt övriga föränd-
ringar på intäkts- och kostnaderna.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgick för 2021, inklusive resultatöverfö-
ring från 2020, till 64,1 mnkr. Årets investeringsutgifter uppgick 
till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.

Årets självfinansieringsgrad ökar och uppgår till 169,1 procent.
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Kommunal skatteintäkter och utjämning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning inklusive 
fastighetsavgift 521 523 543 565

Utveckling i mnkr 7 2 20 22

Utveckling i % 1% 0% 4% 4%

Skatteintäkter 463 477 474 489

Utveckling i mnkr 13 14 -3 14

Utveckling i % 3% 3% -1% 3%

Fördelning av verksamhetens kostnader

% 2018 2019 2020 2021

Lämnade bidrag 3% 3% 4% 3%

Köp av verksamhet 10% 11% 9% 10%

Personalkostnader 68% 68% 68% 67%

Lokalhyror och markhyror 2% 2% 2% 2%

Bränsle, energi och vatten 2% 2% 1% 2%

Material, tjänster och övriga 
verksamhets- kostnader 14% 14% 15% 16%



Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på organisationens betalningsförmåga på 
kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination 
med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme förstärkts. För kommunen fortsätter likviditeten att 
förbättras. Detta framförallt tack vare relativt låga investerings-
utgifter samt positivt resultat. 

Kassalikviditeten uppgick vid årets slut till 161,2 procent. Det 
innebär en förstärkning av likvida medel med 11,7 mnkr. Totalt 
uppgår likvida medel på balansdagen till 124,9 mnkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsut-
rymmet. Ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckel-
talet soliditet visar hur stor del av tillgångar som har finansierats 
med eget kapital respektive skulder. I tabellen framgår nyckeltal 
exklusive och inklusive samtliga pensionsförpliktelser och särskild 
löneskatt. Det senare för att få med de pensionsförpliktelser med 
vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen 
vilket ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. 

Kommunens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
stärks ytterligare under året och uppgår till 42,3 procent (föregå-
ende år 39,3 procent). Sotenäs har över tid haft en god soliditet 
och står sig väl i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland 
(föregående år 22,4 procent) och riket (föregående år 28,8 procent). 

Förslag på ny redovisningsmodell avseende pensioner skulle 
innebära att denna ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. 
Skulle denna förändring träda i kraft kommer kommunens soliditet 
ändå fortsatt att vara positiv och mycket god. 

Pensionsskuldens utveckling
Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmo-
dellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensions-
skulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsför-
bindelser. Pensionsförpliktelsen är en skuld till de anställda. För 
perioden före 1998 betalades inte in någon pension löpande under 
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att kommunen har en 

skuld som per 2021-12-31 uppgår till 221,1 mnkr (föregående år 
223,6 mnkr) inklusive särskild löneskatt. 

Per den 1 januari 1998 ändrades detta och en löpande inbetal-
ning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader 
för pensioner som belastar resultatet uppgår till 40,2 mnkr (föregå-
ende år 39,3 mnkr) och därmed en marginell ökning. År 2022 
väntas pensionskostnaden minska något, för att 2023 öka med 
cirka 6 mnkr till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR, då 
avtalet tas i bruk 1 januari 2023. Därefter väntas kostnaden åter 
sjunka, förutsatt oförändrad redovisningsmodell. Kommunen 
har ett omfattande pensionsåtagande, totalt sett innebär dessa 
åtaganden en hög risk. En detaljerad redovisning över kommunens 
pensionsåtagande finns i  not 20 i block 3.

Kommunalskatt
Skattesatsen till kommunen för 2021 var 21,99 procent. Sotenäs 
kommuns inkomster av skatt, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgick till 570,7 mnkr (föregående år 542,9 mnkr) eller 
76 procent av de totala intäkterna. 

Budgetföljsamhet drift 
Kommunen budgeterade 2021 med ett överskott om 5,5 mnkr.  
Årets utfall om 16,0 mnkr innebar en positiv budgetavvikelse med 
10,5 mnkr. Det innebär vidare att förutsättningarna för kommande 
år förbättras. Planen är att inom kommande mandatperiod 2023 - 
2026 öka de genomsnittliga budgeterade resultatet i förhållande till 
skatter och kommunal utjämning från 1,0 procent till 2,0 procent. 

Nämndernas budgetavvikelse år 2021 uppgick till +5,3 mnkr 
motsvarande 1,0 procent av nettobudgeten. En budgetföljsamhet 
där avvikelsen inte är högre än 1 procent i förhållande till budget 
bedöms som god. 

Budgetavvikelsen inom den gemensamma verksamheten uppgår 
totalt till 5,2 mnkr vilket även det motsvarar 1,0 procent av årets 
nettobudget inom den gemensamma verksamheten. 

Läs mer om årets utfall i driftredovisningen jämfört med budget 
och föregående år i avsnittet Driftredovisning kommunen.
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Kassalikviditet

% 2018 2019 2020 2021

124% 125% 139% 161%

Kommunal utjämning och fastighetsavgift

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Kommunal utjämning exklusive 
fastighetsavgift 27 14 34 45

Utveckling i mnkr -9 -14 20 11

Utveckling i % -24% -50% 150% 33%

Kommunal fastighetsavgift 31 32 35 37

Utveckling i mnkr 2 2 2 3

Utveckling i % 7% 6% 7% 7%

Soliditet

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Soliditet enligt balansräkningen 69% 70% 70% 73%

Soliditet inklusive hela 
pensionsskulden 36% 37% 39% 42%



Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förut-
sättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under 
året. Prognoserna har varit relativt stabila, men prognosarbetet har 
försvårats av att en betydande registervård genomförts under året, 
där samtliga poster i anläggningsregistret som avser framtagande 
av detalj- och översiktsplaner kostnadsförts i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovidning, LKBR. Den löpande 
registervården har inneburit att prognosen för årets nedskriv-
ningar löpande utgjorts av ett grovt estimat som reviderats i takt 
med genomgång och bedömning av poster i anläggningsregistret. 

Under december månad togs därtill ett beslut om att även 
inkludera  kostnader för förstudier och behovsanalyser inför inves-
tering som upparbetats under året, vilka tidigare redovisats över 
investeringsredovisningen. Konsekvensen innebar att utfallet per 
den 31 december blev drygt 5 mnkr lägre än prognostiserat efter 
november månad. 

Känslighetsanalys skattefinansierad verksamhet
Invånarantalet påverkar bland annat skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. Minskar invånarantalet med 100 personer betyder 
det minskade skatteintäkter med 5,4 mnkr. Sotenäs är mycket 
känslig för förändringar i demografin vilket ger utslag i kostnads-
utjämningssystemet.

Störst påverkan på kommunens intäkter har skatteintäkterna, 
där en minskning med 1 procent innebär 5,1 mnkr lägre intäkter. 
En minskning av kommunal utjämning och generella bidrag med 
1 procent skulle innebära en minskning med 0,3 mnkr. En minsk-
ning av fastighetsavgiften med 1 procent skulle minska intäkterna 
med ytterligare 0,4 mnkr.

På kostnadssidan är det personalkostnader samt inköp av varor 
och tjänster som har störst påverkan. I budgeten för 2021 budgete-
rades löneökningarna till 2,5 procent. Varje procentenhets ökning 
av lönesumman medför en ökning av personalkostnaderna med 
cirka 5 mnkr.

Avslutande kommentar
För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha 
god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatet för 
kommunkoncernen minskar 4,9 mnkr under 2021 till 23,7 mnkr. 
Det är väsentligt framöver att fortsätta med goda resultat för att 
möta kommande investeringsutgifter. För att åtminstone till del 
kunna självfinansiera investeringarna. Sett över en flerårsperiod 
har den kommunala koncernen en god soliditet. Detta trots hög 
låneskuld. Det finns risk att kommande investeringsnivåer kommer 
att pressa ned soliditeten kommande år.

Den skattefinansierade verksamheten behöver förstärka resul-
taten och precis som det långsiktiga finansiella målet är uppsatt 
behöver resultatet stabilt uppgå till minst 2 procent av skatter 
och utjämning. En sådan stabil resultatnivå innebär att, vid en 
investeringsvolym på cirka 40 mnkr, kan kommunen klara att 
egenfinansiera sin tillgångsökning med skatteintäkter. Detta leder 
till en god finansiell handlingsberedskap på kort och lång sikt. Då 
investeringsnivåerna framöver ökar, bör de budgeterade resultat-
nivåerna öka för fortsatt självfinansiering. 

Årets resultat i kommunen uppgick till 2,8 procent (föregående 
år 3,3 procent) i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning, har möjliggjort självfinansiering av årets investeringar. 
Ökningstakten för verksamhetens kostnader exklusive kapital-
kostnader är lägre än ökningen av verksamhetens intäkter samt 
skatteintäkter och kommunal utjämning. Kostnaderna ökar med 
3 procent och intäkterna med 4 procent. Under kommande år 
kommer de generella bidragen kommunen erhöll 2021 i samband 
med pandemin att successivt upphöra och helt försvinna från 
och med 2024. För att klara ett resultat om minst 2 procent av 
skatteintäkter och generella bidrag under åren som kommer, kan 
inte verksamhetens kostnader fortsätta öka i lika hög utsträckning 
framöver. Vidare är det väsentligt att den plan kommunfullmäktige 
beslutat om att verksamheternas kostnader ska minska fortlöper.
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Prognostiserad budgetavvikelse

Belopp i mnkr Sept Okt Nov Dec

Verksamhetens resultat 4,9 10,5 10,6 3,9

Avskrivningar -10,0 -12,5 -15,0 -14,7

Verksamhetens nettokostnad -5,0 -2,0 -4,4 -10,8

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning 20,5 20,5 20,5 21,3

Finansnetto 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Avvikelse i prognos 15,5 18,5 16,0 10,5

Pensionsskuldens utveckling

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Ansvarsförbindelse 184,4 180,8 180,0 177,8

Avsatt till pensioner 9,8 10,0 11,0 11,5

Upplupna kostnader 15,4 14,3 15,3 16,4

Löneskatt 50,9 49,8 50,0 50,0

Summa pensionsskuld 260,5 254,9 256,3 255,7



Balanskravsresultat
Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott inom de kommande tre åren samt att kommunfullmäktige ska i 
plan ange hur det ska ske.

I förvaltningsberättelsen ska framgå en balanskravsutredning. Då det 
är klart framgår resultat efter balanskravsutredning före avsättning 
till resultatutjämningsreserven (RUR). Nästa steg i balanskravsut-
redningen är en redovisning av medel som förts till och från RUR. 

Resultatutjämningsreserven
Syftet med en kommunal resultatutjämningsreserv är att överskott 
ska kunna reserveras under finansiellt starka år, då skatteintäkterna 
ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar 
av underskott under finansiellt svagare år, då skatteintäkterna 
minskar eller endast ökar måttligt. RUR ska därigenom bidra 
med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner. 
Rådande konjunkturläge ska därmed inte påverka resurstilldel-
ningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning, då behovet 
av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte minskar i 
en lågkonjunktur.

Sotenäs kommun har beslutat att använda sig av en resultatut-
jämningsreserv, vilken maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 

Balanskravsutredningen
Kommunen redovisar 2021 ett positivt resultat om 16,0 mnkr. 
Efter avdrag från realisationsvinster (-2,1 mnkr) samt justering 
för realisationsvinster (- mnkr) uppgår årets resultat efter balans-
kravsjusteringar till 13,9 mnkr. 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Då årets balanskravsresultat är positivt kan en avsättning till den 
kommunala resultatutjämningsreserven göras med maximalt den 
del av balanskravsresultatet som överstiger 1 procent av årets skatter 
och generella bidrag. Kommunfullmäktige har därtill beslutat att 
resultatutjämningsreserven maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 

Mellan åren 2015 – 2020 har kommunen reserverat 20,0 mnkr vilket 
innebär att RUR är fylld och ytterligare avsättning inte är möjlig. 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
För att Sotenäs kommun ska kunna nyttja medlen som är reser-
verade i  reserven behöver följande två kriterier vara uppfyllda:

• förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska 
understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren

• balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas 
för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven 
räcker).

År 2021 uppgick den procentuella förändringen av skatteunderlags-
tillväxten till 4,9 procent, medan  det 10-åriga snittet uppgick till 
4,0 procent. Det innebär att årets skatteintäktsutveckling översteg 
det 10-åriga snittet och kommunen kan inte nyttja medel ur reserven 
för att täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Årets balanskravsresultat
Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 13,9 mnkr vilket 
är 8,4 mnkr bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 
5,5 mnkr.
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Balanskravsresultat

Balanskravsutredning

mnkr 2018 2019 2020 2021

  Årets resultat enligt resultaträkningen 9,9 6,4 18,1 16,0

- Samtliga realisationsvinster -6,3 -2,5 -5,5 -2,1

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 4,1 - - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,7 4,0 12,6 13,9

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -2,5 - -2,5 -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

= Årets balanskravsresultat 5,2 4,0 10,1 13,9

10-årigt snitt för skatte- 
underlagsutveckling år 2021

10-årigt snitt 4,0

Årets utfall 4,9

Utgående balans RUR
mnkr

2018 17,5

2019 17,5

2020 20,0

2021 20,0



Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden
Väsentliga personalförhållanden fokuserar på områdena antal anställda och åldersstruktur, personalförsörj-
ning, sjukfrånvaro och medarbetarundersökning. I koncernen återfinns störst andel personal i kommunen 
detta då Sotenäs Vatten AB ej har egna anställda, Rambo AB ägs till 25 procent. Sotenäs RehabCenter AB 
och Sotenäsbostäder AB har 14 anställda vardera. Därav utgår redovisningen i huvudsak från kommunen.

Attraktiv arbetsgivare
Den pågående pandemin har i stor utsträckning påverkat arbetslivet 
och arbetsförutsättningarna för många på arbetsmarknaden och 
inom offentlig sektor. Ett stort omställningsarbete för organisa-
tionen framöver blir att bevara det som varit bra och dra lärdom 
av det som inte fungerat bra för att på så vis skapa arbetsformer 
och förutsättningar som passar verksamheten, medarbetarna - och 
ytterst våra kommuninvånare. 

Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför 
är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor 
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala 
servicen. Förväntningar på den kommunala verksamheten från 
kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar med 
mera har ökat och kommer att öka. Detta ställer krav på ständig 
kompetensutveckling av befintligt anställda och rätt kravprofil 
vid rekrytering.

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
För att nå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare har Sotenäs 
kommun arbetat aktivt med en rad aktiviteter under året så som 
att medarbetarna ska kunna få kompetensutveckling i arbetet 
genom att årligen ta fram kompetensförsörjningsplan, erbjudit 
traineeutbildning för blivande chefer, gemensam ledarskapsut-
veckling för alla chefer i kommunen som skapar samsyn och goda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö, och infört möjligheten till 
heltidsanställningar inom samtliga förvaltningar. 

Läs mer om kommunens arbete för att vara en attraktiv arbets-
givare i avsnittet om god ekonomisk hushållning.

Antal anställda
Det totala antalet anställda i kommunen är relativt oförändrat 
under året jämfört föregående år. Dock har en minskning av antalet 
anställda skett mellan åren 2018 och 2021, däremot ökar antalet 
årsarbetare. Här syns tydligt effekten av heltidsresan, det vill säga 
att då medarbetarna ges möjlighet att arbeta heltid behövs inte 
lika många anställda totalt. Under året har en liten ökning skett 
av antalet tillsvidareanställda. Inom kommunens verksamheter 
har även skett en anpassning av förvaltningsorganisationen för 
att ställa om efter krav på effektivisering.

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden har fortsatt öka även under 2021 då den så 
kallade Heltidsresan fortsatt, vilket inneburit att större delen av de 
tillsvidareanställda medarbetarna inom kommunen nu erbjudits 
möjligheten till heltidsarbete. Projektet är nu avslutat och heltid 
ska vara norm vid tillsvidareanställning i kommunen.

Med de insatser som genomförts under projektet innebär det att 
97 procent av kommunens tillsvidareanställda har en 100 procentig 
anställningsgrad. En bidragande orsak till att sysselsättningsgraden 
inte är 100 procent är att anställda själva väljer att inte arbeta heltid 
trots att möjligheten finns. Att gå från deltid till heltid kommer vara 
nödvändigt för att möta välfärdens kompetensförsörjningsbehov.

Heltidsresan inom omsorgsförvaltningen
Ökningen av antalet årsarbetare är framförallt koncentrerad 
till omsorgsförvaltningen. Det demografiska behovet framöver 
kommer förmodligen att innebära en omfördelning av verksamhet 
till omsorg. Detta då antalet äldre äldre förväntas öka markant. 
Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med brukarnas ökade själv-
ständighet där exempelvis den digitala tekniken spelar stor roll.
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Heltidsresan inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att erbjuda heltid 
för samtliga medarbetare. Störst är utmaningen kring behörig-
hetskrav och att personal med viss behörighet behöver förflytta 
sig mellan olika enheter för att få ihop en heltidstjänst inom sitt 
område. Arbetet med att kunna erbjuda heltid och att uppmuntra 
och möjliggöra för medarbetare att faktiskt arbeta heltid är ett 
ständigt pågående och görs tillsammans med fackliga företrädare.

Kompetensförsörjning
Medelåldern i kommunen är i princip oförändrad mellan åren. 
Åldersstrukturen har en övervikt i åldersgruppen 50 år och äldre 
vilket kan skapa utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning. 
För att tillgodose kommande kompetensbehov och pensionsavgångar 
krävs ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete.

Under 2021 har arbete med kompetensförsörjningsplanerna 
fortgått. Planen säkerställer att medarbetarna utifrån behov får 
kompetensutveckling och att framtida behov säkras. Som stöd i 
utvecklingen har omställningsfondens medel använts för finansie-
ring. Detta är ett arbete som måste ske kontinuerligt för att möta 
framtidens behov. 

Vakansprövning och kompetensväxling
Framöver behöver Sotenäs skapa förutsättningar för att bedriva en 
hållbar verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt 
som kraven på offentlig verksamhet ökar. En ändamålsenlig beman-
ningsstrategi är ett viktigt instrument för att främja kvalitet och 
effektivitet. Genom vakansprövning säkerställs att nyrekrytering 
endast sker i nödvändiga fall och att kompetensväxling sker i de 
fall inriktningen på tjänsten behöver ändras. Utöver detta säker-
ställs att befintliga medarbetares kunskaper och erfarenheter tas 
tillvara i första hand.

Praktik och åtgärdsanställningar
Sotenäs arbetar på olika sätt för att kunna bemanna bristyrken 
där bland annat pensionsavgångar genererar brist på personal. 
Exempel på detta är ett projekt med extratjänster inom utbild-
ningsförvaltningen som i samarbete med arbetsmarknadsenheten 
syftar till att kombinera utbildning och praktik för människor som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Utbildningsförvaltningen tar 

även emot en rad studenter och praktikanter under sin utbildning. 
AIL - arbetsintegrerat lärande är en modell som använts med 
framgång. Den marina återvinningscentralen har också kunnat 
erbjuda åtgärdsanställningar för personer som tar sitt första steg 
in på arbetsmarknaden.

Pensionsavgångar
Personalomsättningen ökar något från från 6,2 procent 2020 till 
7,8 procent 2021. Den totala personalomsättningen uppgick under 
året till 7,8 procent varav pensionsavgångar stod för 2,2 procent. 
Pensionsavgångar de kommande åren påverkar personalförsörj-
ningen och är en viktig parameter att ta hänsyn till vid verksam-
hetens planering framåt. Vid en förväntad pensionsavgång vid 
68 års ålder är det cirka 35 medarbetare totalt i kommunen som 
kommer att gå i pension årligen de närmsta fyra åren.

Sotenäs kommun ska arbeta för att skapa förutsättningar och 
en arbetsmiljö som möjliggör att medarbetare orkar, vill och kan 
arbeta länge inom kommunens verksamheter.

Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober 2020 med 
en svarsfrekvens på 73 procent. Sotenäs kommun har genomfört 
medarbetarundersökning vartannat år med start 2016. Under 
dessa år har resultatet på nyckeltalet andel medarbetare som kan 
rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare förbättrats med 
8 procentenheter, till 64 procent år 2020. Ledarskapsindex har höjts 
från 71 till 74 och medarbetarindex som speglar arbetstillfreds-
ställelse från 64 till 72. Samtliga enhetschefer har fortsatt arbeta 
med resultatet tillsammans med medarbetarna kring förbättringar 
utifrån fokusområden som de gemensamt valt ut. Nästa undersök-
ning kommer att genomföras hösten 2022. 

Ledarskapsutveckling
Kommunen har under året genomfört gemensam ledarskapsutveck-
ling för alla chefer i syfte att skapa samsyn och goda förutsättningar 
för en god arbetsmiljö. Detta har genomförts både digitalt och 
fysiskt i mindre grupper. Förbättrade resultat i 2020-års medarbe-
tarundersökning tyder på att satsningen kring ledarskap har gett 
avsedd effekt i verksamheterna.

Under året genomfördes även en rad olika digital arbetsmiljö-
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Anställda och åldersstruktur
Kommunen 2020 2021

Totalt antal anställda personer 1 014 1 011

Antal månadsavlönade tillsvidareanställda 708 714

Antal månadsavlönade visstidsanställda 102 89

Antal årsarbetare 771 774

Andel heltids- & tillsvidareanställda kvinnor 81% 97%

Andel heltids- & tillsvidareanställda män 91% 99%
Total andel heltids- & tillsvidareanställda 83% 97%

Medelålder 49 46

Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år
Koncernen 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 4 1 1 2

Byggnadsnämnden - - 1 -

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden 6 5 6 5

Omsorgsnämnden 17 10 6 17

Totalt kommunen 27 16 14 24

Sotenäsbostäder AB - 2 1 -

Sotenäs RehabCenter AB - 1 - 1

Rambo AB 8 3 3 1

Totalt koncernen 35 22 18 26



utbildning och arbetsrättsliga utbildningar för att öka kunskapen 
kring arbetsmiljö och hälsa samt personaluppdraget för samtliga 
chefer inom kommunen. Detta format har varit uppskattat och 
något som kommer fortsatt användas framöver.

I samarbete med sju andra kommuner har medarbetare erbju-
dits traineeutbildning för blivande chefer för att på så vis möta 
framtidens behov av välutbildade chefer inom verksamheterna, 
vilket varit väldigt givande.

Övertid
Att bevaka antalet övertidstimmar är en viktig fråga både ur ett 
kostnads- och arbetsmiljöperspektiv. Övertidsersättningen uppgick 
2021 till 3,4 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr, eller 62 procent,  
jämfört föregående år. Anledningen kan i många fall härledas till 
pandemin där befintlig personal fått arbeta övertid för att varit 
brist på timvikarier eller inte möjligt att flytta personal mellan 
avdelningar på grund av minimera smittorisker. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Sotenäs kommun ökade under 2021 till 9,9 procent 
och därmed har sjukfrånvaron ökat de tre senaste åren. Genom-
snittet de senaste fyra åren uppgår till 8,1 procent. Årets ökning är 
tydligt sammankopplad med de restriktioner som Folkhälsomyn-
digheten utfärdat. Den totala sjukfrånvaron är generellt högre 
bland kvinnor än bland män. Mellan de olika åldersgrupperna 

syns inga stora skillnader avseende den totala sjukfrånvaron, men 
i åldersgruppen upp till 29 år avser frånvaron främst korttidsfrån-
varo medans drygt hälften av sjukfrånvaron i åldersgruppen 30 
år och äldre avser långtidsfrånvaro. Jämfört med föregående år är 
det främst långtidsfrånvaron som ökat vilket kan beror på psykisk 
påfrestning, stress och oro kring pandemin samt en del väntan på 
sjukvård på grund av hög belastning.

Fördjupade analyser kommer att genomföras och därefter 
riktade insatser och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och 
öka arbetshälsan. Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på 
enheten och skapar individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 
Under 2022 påbörjas en process inom omsorgsförvaltningen för att 
få stöd från Sunt arbetslivs resursteam i frågor gällande förbättrad 
arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro.

Sjuklönekostnaderna exklusive sociala avgifter uppgår år 2021 
till 7,3 mnkr vilket är en minskning med 2,2 mnkr (23 procent) 
jämfört med föregående år, och i nivå med utfallet år 2019. Att 
sjuklönekostnaderna minskar samtidigt som sjukfrånvaron ökar 
beror på fördelningen mellan lång- och korttidsfrånvaro där den 
ökade långtidsfrånvaron innebär lägre sjuklönekostnad för arbets-
givaren.

Läs mer om personalfrågor i avsnittet om mål för god ekonomisk 
hushållning och kommunala jämförelser.
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Sjukdagar /anställd Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män

Kommunen 2019 2020 2021 2021 2021

Kommunstyrelsen 23 20 22 23 19

Byggnadsnämnden 14 30 40 67 5

Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 19 36 15 4 45

Utbildningsnämnden 18 18 19 19 18

Omsorgsnämnden 17 24 32 34 23

Totalt kommunen 18 22 26 27 20

Sjukfrånvaro totalt Kommunen

% 2018 2019 2020 2021

Total sjukfrånvaro i procent av 
de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 6,3 7,1 8,8 9,9

Andel av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av minst 
60 dagar

2,7 3,4 3,4 5,4

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,8 7,3 9,3 10,7

Sjukfrånvaro för män 4,5 6,4 7,0 6,8

Sjukfrånvaro < 30 år 6,3 9,0 11,8 9,6

Sjukfrånvaro 30 - 49 år 5,5 7,1 8,5 9,6

Sjukfrånvaro >49 år 6,9 6,9 8,6 10,3

Sjuklön dag 2-14, (mnkr) 4,7 6,2 8,7 6,2

Sjuklön dag 15-90, (mnkr) 1,1 0,9 0,8 1,1

Summa sjuklön exkl. sociala 
avgifter (mnkr) 5,7 7,0 9,5 7,3



Förväntad utveckling
I detta avsnitt redovisas upplysning om kända väsentliga påverkansfaktorer inför framtiden för den  
kommunal koncernen samt de förväntningar som baseras på kända förhållanden. 

Demografisk utveckling
Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i riket visar 
en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I 
synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas 
minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den 
grupp som ökar snabbast de närmsta tio åren är personer över 80 
år. Detta ställer ökade krav på välfärdstjänsterna. 

Den demografiska prognosen för Sotenäs kommunkoncern 
skiljer sig något jämfört med riket. Prognoserna visar på ökning 
i åldersgruppen 80 år och äldre, men för barn och unga förväntas 
ingen ökning. Detta ställer krav på omsorgsverksamheten då perso-
naltillgången får svårt att matcha de ökade vårdbehoven, därför 
behövs en omställning som gör det möjligt att öka effektiviteten 
och kvaliteten.  För att förändra utvecklingen ställs också krav på 
tillgång till bostäder och fortsatt god arbetsmarknad. Kommande 
arbete med översiktsplanen är ett viktigt verktyg för långsiktig 
planering framöver, vilken kommer att påverka hela kommun-
koncernen, men också samverkan med det lokala näringslivet.

Effekter av covid-19
Verksamhetsår 2021 har kännetecknats av att hantera covid-19, 
så som hemarbete, stora vikariebehov, försenade leveranser och 
förändrat besökstryck. Pandemin har haft en negativ påverkan 
på arbetslösheten och antal utförsäkringar ur A-kassan, vilket 
ger effekter avseende ekonomiskt bistånd, missbruk och ökad 
psykisk ohälsa. Förvaltningen har för statliga medel anställt en 
hälsosamordnare som kommer ge operativt och strategiskt stöd i 
arbete kring hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsprocesser. 
Vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att få är oklart.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat 2021 
jämfört med 2020. De kommande åren förväntas en relativt stark 
ekonomi i kommunerna vilket delvis beror på den expansiva finans-
politiken och den konjunkturella återhämtningen. För Sotenäs 
kommun innebär det att skatteintäkterna och inkomstutjämningen 
väntas öka. Däremot kommer den kommunala kostnadsutjämningen 
och regleringsposten försämra förutsättningarna för kommunen 
under åren som kommer. Sammantaget väntas skatteintäkter och 
generella bidrag öka med 2 till 3 procent per år de kommande åren.

För att framöver kunna möta det ökade behovet av investeringar 
som krävs för kommande vårdbehov utifrån demografi, verksam-
hetsförändringar och klimatförändringar kommer resultatnivåer 
om minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag behövas. 

Pensioner
Prognosen för de kommande fem åren visar att genomsnittlig nivå 
på pensionskostnader uppgår till 42 mnkr årligen. Ansvarsförbin-
delsen sjunker successivt under åren som kommer. Kommunen 

redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Ett nytt 
pensionsavtal har slutits i början av 2022 för kommuner som 
kommer att börja gälla från och med år 2023 (AKAP-KR). Det nya 
avtalet innebär en övergång till ett helt premiebaserat pensionsavtal 
med ökade premiekostnader. Kostnaden för den avgiftsbestämda 
delen kommer i genomsnitt öka med 29 procent år 2023 vilket 
innebär cirka 5,8 mnkr för Sotenäs kommun. Kostnaden för den 
förmånsbestämda delen kommer att trappas av över tid.  

Vision 2032
Som ett led i långsiktig planering har en ny vision antagits under 
2020. Detta med tydlig målbild om utstakad inriktning för 
kommunen framöver. Översyn av verksamhetens mål för god 
ekonomisk hushållning har gjorts under 2021 inför budget 2022.  

Investeringar, lån och borgen
Kommunkoncernen har ett stort tryck på investeringsutgifter för 
kommande år. För Sotenäs kommun avser investeringarna främst 
verksamhetsfastigheter och hamnar. Renhållningsbolaget har att 
införa nytt insamlingssystem. VA-bolagets investeringsplaner 
inkluderar långsiktig vattenförsörjning, tillsammans med översyn 
av verk och ledningsnät som är äldre och i behov av stort under-
håll. Därtill behov av långsiktig klimatanpassning och förändrade 
säkerhetskrav. Detta beräknas framöver innebära mycket omfat-
tande investeringar. Bostadsbolaget har påbörjat byggprojektet 
av Ekelidsberget samt planering av Bankeberg. Samordning och 
planeringen avseende investeringar kommer att vara i stort fokus 
under de närmsta åren. 

Sammantaget innebär det att kommunkoncernens låneskuld 
kommer att öka. Detta medföljer ökade borgensåtaganden för 
kommunen. Men också ökade ränte- och kapitalkostnader för 
kommunkoncernen. De stigande räntorna på marknaden under 2022 
har fått genomslag på kommunsektorn i den nya upplåningen, men 
det handlar om en ökning från mycket låga nivåer. Det är viktigt 
att förbereda sig för den succesiva ränteuppgången som är sannolik 
att vänta. I dagsläget bedöms dock risken för en kraftig ökning av 
räntorna som låg. I samband med de stora investeringarna behövs 
förmodligen taxor för den avgiftsfinansierade verksamheten ses 
över. Satsningarna inom såväl kommunen som kommunens bolag 
förväntas innebära att Sotenäs står bättre rustat att möta framtiden.

Budget 2022
Kommunen budgeterar med ett överskott om 6,3 mnkr för 2022. 
Planen för de kommande åren är att det genomsnittliga resultatet ska 
uppgå till minst 2 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning, vilket också bedöms som långsiktigt hållbart och är 
i linje med uppsatt mål för god ekonomisk hushållning. Målsätt-
ningen möjliggör fortsatt värdesäkring av kommunens tillgångar 
samt självfinansiering av investeringsutgifter.
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87 %
elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen

78 %
elever i åk 9 som är nöjd med sin skola

72 %
gymnasieelever med examen inom 3 år

Block 2, ”Kvalitetsredovisning”, redovisar Sotenäs kommuns verksamhet 

under året utifrån jämförelser med andra. Dels jämförs Sotenäs med fyra 

grannkommuner i norra Bohuslän, dels med 260 kommuner inom kvalitets-

projektet Kommunens kvalitet i korthet.
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Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen uppgick till 87 % och är bland de bästa i Sverige!
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Jämförelser inom norra Bohuslän
Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan år 
2000 systematiskt  jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. 
Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under så många år. 
Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. 
Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhetsutveckling.

Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed 
i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga  
kommuner utom Lysekil har ökat i invånarantal 2021 jämfört med 
2020. Lysekil är också den enda av kommunerna som haft en negativ 
befolkningsutveckling jämfört med år 2012. Övriga kommuner har 
ökat varav Sotenäs med 1 procent, Munkedal 4 procent, Tanum 
6 procent, och Strömstad 8 procent.

Sotenäs har lägst andel invånare 0-19 år inom kommungruppen 
(15,6 procent) medan Strömstad har flest (22,7 procent) vilket 
närmar sig nivån för riket (23,2 procent). Sotenäs och Lysekil har 
högst andel invånare 85 år och äldre  (4,0 procent) medan Strömstad 
har lägst andel med 2,8 procent. I riket uppgår andelen invånare 
85 år och äldre till 2,6 procent.

Finansiella jämförelser
Kommunalskatt
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen (ovägt medel) uppgår 
år 2021 till 21,68 kr. Medianvärdet uppgår till 21,91 vilket också 
motsvaras av Strömstads skattesats. Sotenäs ligger något höge 
med 21,99 kr. Munkedal är en av kommunerna med den högsta 
utdebiteringen i landet (plats 288) år 2021. 

Resultat
Samtliga kommuner visar stora överskott i boksluten för 2021. I 
Sotenäs kommun påverkas den största delen av budgetavvikelsen 
av ökade skatteintäkter jämfört med budget då skatteintäkterna 
avviker med hela +15,6 mnkr. 

Sotenäs har lägst överskott för året med 16,0 mnkr, vilket påver-
kats negativt av registervård i anläggningsregistret med -15,3 mnkr 
(föregående år gjordes motsvarande rensning med -16,0 mnkr). 
Poster som är av engångskaraktär. Utan dessa hade Sotenäs resultat 
varit i nivå med Munkedals och Lysekils år 2021. 

För att kunna jämföra årets resultat med andra är det även 
relevant att titta på årets nettokostnader i relation till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Se det undre diagrammet.

Nettokostnad i % av skatteintäkter och bidrag
För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs 
kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar 
snabbare än intäkterna. 

Sotenäs nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår år 2021 till 97,6 procent, vilket är i nivå med 
Lysekils 97,5 procent och något högre än Munkedals 95,4 procent.

Kommunala jämförelser

45

KVALITETSREDOVISNING

44



0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Sjukfrånvaro per kön år 2021

Total sjukfrånvaro män Total sjukfrånvaro kvinnor

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total sjukfrånvaro

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Korttidsfrånvaro män Långtidsfrånvaro män Korttidsfrånvaro
kvinnor

Långtidsfrånvaro
kvinnor

Sjukfrånvaro per kön år 2021

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Nyckeltalet visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital, respektive skulder. Ju 
högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Soliditeten skiljer 
sig väsentligt åt mellan kommunerna, men samtliga kommuner 
ökar i soliditet jämfört med föregående år.

Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst 
soliditet med 42 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden 
(+16 procentenheter jämfört med år 2012). 

Lysekils soliditet är lägst i kommungruppen och uppgår till 
5 procent, Tanums soliditet uppgår till 17 procent, Munkedals 
soliditet uppgår till 27 procent, och Strömstads soliditet uppgår 
år 2021 till 32 procent. 

I grafen nedan visas soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.

Personal
Sjukfrånvaro 
Högst sjukfrånvaro har Lysekils kommun med 10,6 procent 
(+1,1 procentenheter jämfört med 2020), följt av Sotenäs med 
9,9 procent (+1,0 procentenheter jämfört med 2020). 

Samtliga kommuner ser 2021 en koppling till coronapandemin 
där anvisningen varit att stanna hemma vid minsta symptom. 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbets-
miljö och bra arbetsförutsättningar för medarbetare att vara delak-
tiga i utvecklingen av verksamheten. Inom Sotenäs kommun har 
en del yrkesgrupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare 
inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom eller vid smitt-
spårning kunnat fortsätta arbeta hemifrån vilket gett en relativt låg 
sjukfrånvaro inom vissa verksamheter. Men av samma anledning 
högre sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt rekommen-

dationerna varit hemma från arbetet vid symtom.
Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgsförvaltningen och 

en utvecklare har projektanställts för att stödja cheferna i arbetet 
med att kartlägga, analysera, förebygga och genomföra rehabilite-
ringsmöten för medarbetare med hög sjukfrånvaro. Under året har 
en riktad insatts erbjudits till medarbetare som är eller riskerar att 
hamna i sjukskrivning genom en hälsosatsning för 30 medarbetare 
inom omsorgen. Satsningen är en pilotomgång i samarbete med 
Sotenäs RehabCenter för att se vilken effekt det kan få på längre sikt.

Sjukfrånvaro per kön
Inom samtliga kommuner är sjukfrånvaron högst bland kvinnor. 
Störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor är det i Ström-
stad där det skiljer 4,2 procentenheter, följt av Sotenäs där skillnaden 
mellan män och kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 3,9 procent-
enheter. Lägsta skillnaden återfinns i Munkedals kommun med 
2,7 procentenheter.

Att sjukfrånvaron är högst bland kvinnor inom samtliga 
jämförda kommuner kan bero på att sjukfrånvaron generellt är högst 
inom gruppen medarbetare med kontaktyrken. Till kontaktyrken 
räknas arbete inom förskola, skola, vård och omsorg. Dessa yrken 
är generellt kvinnodominerade. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron 
för män och kvinnor inom yrkesgruppen undersköterskor inom 
Sotenäs kommun var sjukfrånvaron högre bland män än kvinnor 
både år 2019 och 2020, dock är den högre bland kvinnor år 2021.

Inom utbildningsförvaltningen skiljer det cirka 3 procentenheter 
mellan män och kvinnor. 

Vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper är sjukfrånvaron 
mer jämnt fördelad dock något högre i åldersgruppen 50 år och 
äldre.
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Godkänt i alla ämnen i åk 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Förskola
Personaltäthet
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i den kommunala förskolan 
har under en tid legat lågt i Sotenäs jämfört med övriga kommuner 
i kommungruppen. 2019 ökade antal barn per årsarbetare från 4,6 
året innan, till 5,2 vilket också utgör snittet för riket. Munkedal 
ligger högre med 5,9 barn per årsarbetare, medan i Strömstad går 
det 4,9 barn per årsarbetare i förskolan. 

Sotenäs har en hög andelen årsarbetare i förskolan med pedago-
gisk högskoleexamen jämfört med övriga i kommungruppen. 
I Sotenäs har 2019 54 procent av årsarbetarna en pedagogisk 
högskoleexamen. Näst högst andel har Lysekil med 44 procent, 
därefter Munkedal med 39 procent, Strömstad med 33 procent 
och Tanum med 32 procent. Uppgifter för år 2020 och 2021 finns 
inte publicerade.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola 
Andelen barn 1-5 år gamla inskrivna i kommunal eller privat 
förskola uppgick år 2020 till 90,7 procent, vilket är högst i kommun-
gruppen och högre än snittet i riket, vilket uppgick till 85,4 procent.
Sotenäs och Munkedal ligger högst i jämförelsen, 

Sotenäs kommun erbjuder sedan 2017 inte längre "annan 
pedagogisk verksamhet". Efterfrågan på dessa platser minskade 
bland vårdnadshavare samtidigt som det var en generationsväxling 
i personalgruppen och svårigheter fanns att rekrytera ny personal 
till verksamheten. Nya direktiv från Skolverket minskade i sin tur 
förutsättningarna för att fylla barngrupperna i denna verksamhet. 
Idag efterfrågas annan pedagogisk verksamhet mycket sällan och 
då ofta för barn i behov av särskilda behov. Kommunen har idag 
förskola på fyra olika platser i kommunen.

Grundskola
Personaltäthet
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i årskurs 1-9 inom kommun-Antal elever per lärare (heltidstjänst) i årskurs 1-9 inom kommun-
gruppen har under de senaste åren närmat sig varandra. Flest gruppen har under de senaste åren närmat sig varandra. Flest 
elever per lärare år 2021 hade Tanum (12,3). Högst personaltäthet elever per lärare år 2021 hade Tanum (12,3). Högst personaltäthet 
var det i Sotenäs med 10,6 elever per lärare. Strömstad, Lysekil och var det i Sotenäs med 10,6 elever per lärare. Strömstad, Lysekil och 
Munkedal visar på 11,1 - 11,5 elever per lärare. Rikssnittet uppgick Munkedal visar på 11,1 - 11,5 elever per lärare. Rikssnittet uppgick 
år 2020 till 12,0 elever per lärare.år 2020 till 12,0 elever per lärare.

 Under 2021 hade Sotenäs kommun 10,6 elever per lärare  Under 2021 hade Sotenäs kommun 10,6 elever per lärare 
(heltidstjänst) vilket var i nivå med åren 2016 - 2018. (heltidstjänst) vilket var i nivå med åren 2016 - 2018. 

Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan i Sotenäs uppgick 
2020 till 13 procent, motsvarande 10 mnkr. Störst påverkan på 
nettokostnaden har personalkostnaden som står för 68 procent 
av bruttokostnaden. 

Godkänt i alla ämnen årskurs 9
Sotenäs och Strömstad har flest andel elever i årskurs 9 (inklusive 
nyanlända elever och elever med okänd bakgrund) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (87 respektive 84 procent), inom 
kommungruppen. Följt av Lysekil (76 procent) och Tanum (75 
procent). Munkedal har de senaste åren legat lägre än övriga, med 
63 procent av eleverna som når kunskapskraven i årskurs 9 år 2021. 

Sotenäs kommun gör en medveten satsning med läs- och 
kunskapsutvecklande arbete redan från förskola och förskoleklass 
med förväntningar på ökade kunskapsresultat i alla årskurser och 
ämnen framöver. Satsning på läs- och kunskapsutvecklande arbete 
har också kompletterats med ökad fokus på genus och jämställdhet. 
Framförallt med fokus att försöka lyfta pojkarnas resultat.

Kommunala jämförelser

47

KVALITETSREDOVISNING



40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Andel ej återaktualiserade vuxna med avslutat försörjningsstöd

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

180

190

200

210

220

230

240

250

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meritvärde i årskurs 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

65

70

75

80

85

90

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd

 Sotenäs  Lysekil  Munkedal  Strömstad  Tanum

Meritvärde i årskurs 9
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen 
i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Meritvärdet i Sotenäs kommun har legat ganska jämt de senaste 
åren förutom 2019 då eleverna nådde ett högt resultat på 233 merit-
poäng i snitt. År 2021 blev resultatet än bättre och uppgick i snitt 
till 240 poäng, varav flickor uppgick snittet till 253 poäng och för 
pojkar till 224 poäng.

Strömstad ligger bäst till i kommungruppen med 241 poäng, tätt 
följt av Sotenäs (240 poäng), Lysekil (230 poäng), Tanum (219 poäng) 
och Munkedal (215 poäng). Samtliga kommuners resultat har 
förbättrats jämfört med föregående år. Genomsnittet i riket år 
2021 uppgick till 233 poäng.

Gymnasieskola
Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år 
Den relativt höga spridningen som synts inom kommungruppen 
avseende andel gymnasieelever som inom fyra år efter påbörjade 
studier har en examen eller studiebevis, syns inte längre i resultatet 
år 2021. 

I Sotenäs och Lysekil uppgår andelen till 79 procent, varav 
kvinnor 83 procent och män 76 procent. Strömstad har högsta andelen 
om 80 procent, medan Tanum och Munkedal placeras i botten 
med 77 procent av eleverna som slutför gymnasiet inom fyra år. 
Genomsnittet för riket uppgick till 78 procent.

För att förbättra resultatet har utbildningsförvaltningen förstärkt 
studie- och yrkesvägledningen till elever samt tydliggjort rutiner 
för uppföljning av gymnasieelever som studerar på annan ort. 

Omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg 

Väntetid på beslut om försörjningsstöd
En genomsnittlig väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd. Ansökan behöver inte vara komplett.

I Sotenäs kommun tar det i genomsnitt endast två dagar från 
ansökan till beslut, vilket är bäst i kommungruppen och även 
näst bäst i riket! I Munkedal och Tanum var väntetiden år 2021 
åtta dagar i genomsnitt, medan det tog mer än dubbelt så lång tid 
i Lysekil och Strömstad med 18 respektive 21 dagar. Medelvärdet 
i riket uppgick till 15 dagar.

Handläggningstiden har i jämförelsen varit kort i Sotenäs över 
tid vilket beror på hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner 
och erfarna handläggare, vilket resulterar i snabba och effektiva 
bedömningar. 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
Andelen ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd uppgår i Sotenäs kommun 
till 77 procent år 2021. Bäst i kommungruppen är Strömstad där 
andelen uppgår till 94 procent. 

Andelen personer/hushåll som återaktualiseras med försörj-
ningsstöd är svårt att styra och handlar i stor utsträckning om 
faktorer i omvärlden. Situationen på arbetsmarknaden och föränd-
ringar inom socialförsäkringsområdet har stor inverkan för den 
enskildes egen försörjning. I Sotenäs kommun bedrivs ett målmed-
vetet arbete för att vuxna personer ska erhålla en varaktig egenför-
sörjning utifrån de individuella förutsättningarna.

Kommunala jämförelser

48

KVALITETSREDOVISNING



65

70

75

80

85

90

95

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brukarbedömning helhetssyn SÄBO, i %

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum
-20,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

85

87

89

91

93

95

97

99

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst, i %

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

 Sotenäs  Lysekil  Munkedal  Strömstad  Tanum

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Väntetid inflyttning till SÄBO, antal dagar

 Sotenäs  Lysekil  Munkedal  Strömstad  Tanum

Kommunala jämförelser

Äldreomsorg
Sotenäs har näst störst andel av befolkningen som är 80 år och äldre 
år 2021 (8,0 procent), efter Lysekil (8,3 procent). Genomsnitt inom 
kommunerna i Västra Götaland uppgår till 6,4 procent och i riket 
5,4 procent. Sotenäs och Lysekil har högst andel av befolkningen 
85 år och äldre inom kommungruppen (båda 4,0 procent) medan 
andelen i riket uppgår till 2,6 procent.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
Skillnaderna mellan kommunerna i antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar har de senaste åren minskat. 
Sotenäs ligger sedan år 2016 sämst till i norra Bohuslän, där brukare 
i genomsnitt möter 21 olika personal år 2021, jämfört med Ström-
stad 17, Lysekil och Munkedal 16, och Tanum 15. Medelvärdet i 
riket uppgick till 16 personer. I Sotenäs pågår ett arbete för att öka 
personalkontinuiteten genom planering med fokus på kontinuitet 
samt en omorganisering mot mindre grupper.

Brukarbedömning av kvaliteten inom hemtjänst
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever kvali-
teten inom äldreomsorgen är resultatet i norra Bohuslän generellt 
något högre än medelvärdet, vilket ligger på 90 procent. Strömstad 
ligger bäst till i kommungruppen med 95 procent, följt av Munkedal 
(94 procent) och Sotenäs (93 procent). I Tanum och Lysekil är andelen 
nöjda brukare 91 respektive 89 procent. Strömstad och Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. 

Bäst resultat får Sotenäs på frågorna som rör besvär av ensamhet, 
ängslan, oro eller ångest, trygghet, bemötande och förtroende för 
personalen samt hur personalen utför sina arbetsuppgifter.  Sämst 
restultat genererar frågorna som rör rörlighet inomhus, möjlighet 
att påverka tider, samt information om förändringar. 65 procent av 
deltagarna i undersökningen har själva svarat på frågorna. Under-
sökningen har inte genomförts år 2021.

Väntetid vid inflyttning på särskilt boende
Det är relativ stor spridning mellan kommunerna när det gäller 
medelvärdet för väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. 

Lysekil har kortast väntetid inom kommungruppen år 2021 
med 19 dagar, följt av Sotenäs (27 dagar) och Tanum (34 dagar). 
Munkedal och Strömstad har sämre utfall, där väntetiden 2021 varit 
43 respektive 57 dagar. Medelvärdet i riket uppgick till 44 dagar.

Sotenäs kommun hade 2021 kortare väntetid än föregående 
år, ett resultat av ett förbättrat flöde utifrån en framtagen rutin 
för in- och utflyttning på särskilt boende. Antalet som har blivit 
beviljade särskilt boende har inte betydligt överstigit antalet platser 
som finns att tillgå, varför någon längre kö inte har behövt uppstå.

Brukarbedömning av kvaliteten inom särskilt boende
Nöjdheten inom särskilda boende är något lägre än inom hemtjänst. 
Tanum har bäst betyg bland kommunerna i norra Bohuslän 
(92 procent) följt av Sotenäs med 91 procent av brukarna som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärdet 
ligger på 81 procent. Sotenäs, Strömstad och Tanum placerar sig 
bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, medan Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent sämsta. 

Resultatet 2020 kan delvis härledas till pågående pandemi. 
Personer som bor på särskilt boende och deras anhöriga har upplevt 
inskränkningar i sin vardag i och med besöksförbud och restrik-
tioner i tillgänglighet. 27 procent av deltagarna i undersökningen 
har själva svarat på frågorna. Undersökningen har inte genomförts 
år 2021.
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Kommunens kvalitet i korthet
Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt; 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och 
unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att 
genom dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommu-
niceras och som tydligt beskriver KKiK:s innehåll. Områdena 
utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid 
verksamhetsområden.

Jämförelsen omfattar cirka 260 av Sveriges kommuner och invid 
nyckeltalen finns en färgmarkering som indikerar kommunens 
placering i förhållande till andra deltagande kommuner. Nyckeltal 
som är grönmarkerade är områden där Sotenäs placerar sig bland 
de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, orange motsvarar 
de 50 procent i mitten och röd markering avser de 25 procent av 
kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. 

Pilens riktning indikerar om det senaste tillgängliga resultatet 
är bättre eller sämre än tidigare resultat.

En mer genomgående analys av de områden där kommunen 
placerar sig bland den 25 procent bästa eller de 25 procent sämsta 
i jämförelsen, presenteras för kommunstyrelsen i april. Nedan 
sammanfattas kort vilka områden som avses.

Sammanfattning
Här lyckas vi bra
Sotenäs kommun presterar bra jämfört med andra inom områdena;  
kunskapskrav och kvalitet i grundskolan, gymnasieelevers närvaro 
samt aktiviteter för barn och unga på biblioteket.  

Väntetiden på beslut om försörjningsstöd är kort. Brukarbedöm-
ningar inom särskilt boende och LSS-verksamhet visar på mycket 
goda resultat, samtidigt som kostnaden för funktionsnedsättning 
samt individ- och familjeomsorg är låg i Sotenäs. 

Utvecklingsområden
Kostnaden per elev i grundskolan var fortfarande år 2020 bland 
de 25 procent högsta i riket. Antalet deltagartillfällen i idrottsför-
eningar är relativt lågt.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende är ett relativt nytt 
nyckeltal, där kommunen placerar sig lågt, även personalkonti-
nuiteten inom hemtjänsten är bland de lägsta i Sverige.

Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslutat deltagande 
i arbetsmarknadsenheten och andelen elever inom SFI som klarat 
minst två kurser minskade kraftigt 2019 och ligger sedan dess 
kvar på en låg nivå. 

Antal kg insamlat hushållsavfall per person i kommunen är 
fortsatt hög. Nyckeltalet justeras i invånarantalet för andel fritidshus, 
gästnätter samt in- och utpendling, utifrån schablon.

Barn och unga
Inom grundskolans kvalitetsmått placerar sig Sotenäs generellt 
mycket bra bland deltagande kommuner, däremot är kostnaden 
per elev i grundskolan fortsatt hög. Kostnaden har dock minskat 
under de senaste åren och ligger år 2020 nära gränsvärdet till de 
50 procent mellersta i Sverige. 

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom fyra år har 
ökat 2021 och är i paritet med medelvärdet bland kommunerna.

Stöd och omsorg
Brukarbedömningen inom individ- och familjeomsorg har förbätt-
rats något under 2021 jämfört med året innan. 

Även resultatet av brukarbedömning inom LSS har ökat och 
är nu bland de 25 procent bästa i riket. Kostnaden för funktions-
nedsättning ligger samtidigt kvar på en låg nivå.

Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende är högt 
jämfört med andra.

Personalkontinuiteten, det vill säga det antal personer som 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod har ökat och 
uppgick till 21  personer 2021. Medelvärdet i riket 2021 uppgick 
till 16.

Samhälle och miljö
Delaktighetsindex visar en samlad bild av hur väl kommunen 
möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Här 
placerar sig Sotenäs väl i jämförelse med andra.

Andel personer som börjat arbeta eller studera efter deltagande 
i arbetsmarknadsverksamheten är låg, liksom andel elever på SFI 
som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare.

Antal insamlat kg kommunalt avfall har legat högt i Sotenäs 
över tid. 2020 uppgår det till 676 kg, jämfört med medelvärdet för 
riket som uppgår till 517 kg. Antal fritidshus, gästnätter samt in- 
och utpendling påverkar utfallet och justeras i jämförelsen enligt 
schablonberäkning. 

Måltidssvinnet inom grund- och gymnasieskolan är ett nytt 
nyckeltal i jämförelsen, där senaste utfallet är högt jämfört med 
andra.

Andel ekologiska livsmedel har ökat successivt under de senaste 
åren. 2020 uppgick andelen i Sotenäs till 24 procent jämfört med 
29 procent som avser medelvärdet i riket. 

Via Jämföraren i Kolada kan du ta del av de senaste KKiK- 
jämförelserna mellan Sotenäs och övriga kommuner i Sverige.
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Barn och unga 2018 2019 2020 2021

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,6 5,3 - - ↓
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 179 161 159 ↑
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel i % 96 80 - -

↓

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel i % 95 91 93 94 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % 82 87 96 92 ↓
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel i % 84 86 96 93 ↓
Elever i åk. 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel i % - - 79 78 ↓
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel i % 93 91 95 96 ↑
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, tkr/elev 127 123 126 ↓
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel i % 75 66 70 74 ↑
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel i % 6 4 5 5 ↓
Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 138 151 139 ↑
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/ 1000 invånare 0-18 år 37 41 51 - ↑
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 16 21 18 - ↓

Stöd och omsorg 2018 2019 2020 2021

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel i % - 73 72 77 ↑
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i % 76 85 78 77 ↓
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 2 2 2 2 →

Kostnad individ- och familjeomsorg, tkr/invånare 3 4 4 →

Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel i % - 80 - 100 ↑
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel i % - - 73 94 ↑
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, tkr/invånare 7 6 6 →
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 37 33 41 27

↑

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av maxpoäng), % - 40 0 20 ↑
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 88 92 91 - ↓
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 94 91 93 - ↑
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 20 17 17 21 ↓
Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80+ 252 264 270 ↓

Samhälle och miljö 2018 2019 2020 2021

Delaktighetsindex, (andel av maxpoäng) i % - 79 61 74 ↑
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel i % 31 22 19 -

↓

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel i % 43 34 33 - ↑
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 65 - 70 - ↑
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar - 26 23 -

↓

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel i % - - 24 -

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 654 627 676 - ↓
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande - 81 78 - ↑
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 20 22 24 - ↑



 16 mnkr
årets resultat för kommunen

 35 mnkr
årets bruttoinvesteringar i kommunen

 73 %
soliditet enligt balansräkningen

Block 3: ”Ekonomisk redovisning”, summerar det gångna året i siffror. Här 

återfinns koncernens och kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys 

och balansräkning. Därefter följer kommunens investeringsredovisning och 

driftredovisning. 
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Vy från standpromenaden i Kungshamn som rustats upp för 
1 mnkr under året. Årets investeringar uppgick till 35 mnkr.
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Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021 2021

Verksamhetens intäkter 2 352,0 373,4 178,0 176,7 -

Verksamhetens kostnader 3, 24 -787,0 -829,6829,6 -669,2 -689,9 -511,2

Avskrivningar 4 -67,8 -80,6 -35,9 -43,7 -28,8

Verksamhetens nettokostnader -502,8 -536,8-536,8 -527,1 -556,9 -540,0

Skatteintäkter 5 474,5 488,5 474,5 488,5 472,9

Generella statsbidrag och utjämning 6 68,4 82,2 68,4 82,2 70,4

Verksamhetens resultat 40,1 33,9 15,7 570,7

Finansiella intäkter 7 0,9 0,6 2,9 2,6 2,8

Finansiella kostnader 8 -12,2 -10,8 -0,5 -0,4 -0,5

Resultat efter finansiella poster 32,4 23,7 18,1 16,0 5,5

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0 5,5

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 72,0 87,5 37,7 54,0

Poster som redovisas i annan sektion 9 8,5 -7,3 8,5 -8,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 109,3 103,9 64,3 62,0

Kapitalbindning

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter 0,7 -0,4 0,7 -0,4

Förändring kortfristiga fordringar -2,3 -10,9 -4,4 -13,9

Förändring långfristiga skulder 3,6 1,9 -0,7 -2,2

Förändring kortfristiga skulder 9,7 0,1 16,8 -12,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 121,0 94,7 76,7 33,5

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -67,5 -95,6 -28,7 -25,2

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 7,9 2,8 7,5 2,5

Placeringar i/försäljning av värdepapper 0,0 - 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,6 -92,8 -21,2 -22,7

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag - - - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut -4,9 -1,2 - -

Förändring långfristig leasingskuld -7,8 -0,9 -16,7 -8,8

Förändring kortfristig leasingskuld 8,6 -0,7 8,6 -0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,1 -2,8 -8,1 -9,6

Bidrag till infrastruktur

Utbetalningar av bidrag till statlig infrastrutur - -3,4 - -3,4

Årets kassaflöde 57,3 -4,3 47,4 -2,2

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 124,1 181,4 79,6 127,1

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 181,4 177,1 127,0 124,9



Balansräkning

Balansräkning

Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2,0 1,6 2,0 1,6

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 352,7 1 306,2 444,3 406,9

   Pågående ny- och ombyggnad 12 39,0 98,0 13,1 24,7

   Maskiner och inventarier 13 60,0 61,6 25,6 25,1

   Övriga materiella anläggningstillgångar - - - -

Finansiella anläggningstillgångar 14 4,4 4,64,6 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 1 458,3 1 472,01 472,0 514,1 487,3

Bidrag till infrastruktur 15 - 7,4 - 7,4

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 16 12,1 12,5 12,1 12,4

Fordringar 17 98,3 109,1 69,9 83,8

Kortfristiga placeringar - - -

Kassa och bank 18 181,4 177,1 127,1 124,9

Summa omsättningstillgångar 291,8 298,7 209,0 221,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 750,1 1 778,2 723,1 715,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 602,0 636,5 489,8 507,9

Justering av eget kapital 5,7 1,3 - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Summa eget kapital 19 636,6 661,5 507,9 523,9

   varav resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 20,0 20,0

   varav övrigt eget kapital 616,6 641,5 487,9 503,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 13,6 14,3 13,6 14,3

Uppskjuten skatteskuld 16,9 17,9 - -

Övriga avsättningar 21 2,8 6,1 - -

Summa avsättningar 33,3 38,3 13,6 14,3

Skulder

Långfristiga skulder 22 903,6 902,4 60,0 48,1

Kortfristiga skulder 23 176,6 176,0 141,6 129,4

Summa skulder 1 080,2 1 078,4 201,6 177,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 750,1 1 778,2 723,1 715,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 2,0 - -

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna 20 223,6 221,0 223,6 221,0

  Övriga ansvarsförbindelser 24 10,8 10,5 786,5 786,1

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 236,3 233,5 1 010,2 1 007,1
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Notförteckning
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal bokföring och redovisning innehålla en förvaltningsberättelse, re-
sultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt en sammanställd redovisning bestående av samman-
ställda resultat- och balansräkningar för kommunen och de kommunala koncernföretagen som är av väsentlig 
betydelse för kommunen. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. 

Not 1 Redovisningsprinciper
I januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning, LKBR, i kraft. Lagen ska tillämpas redan från räkenskaps-
året 2019. LKBR innebar förhållandevis stora förändringar, vilket 
medförde ett behov för Rådet för kommunal redovisning, RKR, 
att se över rekommendationer, idéskrifter och informationer. Flera 
nya rekommendationer har utkommit sedan lagen trädde i kraft. 
Kommunen påbörjade en anpassning av redovisning och rapporter 
till RKR:s rekommendationer i bokslut 2019 och har fortsatt under 
2020 och 2021.

Grundläggande redovisningsprinciper
Vid upprättandet av årsredovisningen följer kommunen ett antal 
grundläggande redovisningsprinciper, principer som från 2019 
är lagstadgade. I analysen av resultatet och den finansiella ställ-
ningen kan läsaren utgå från att dessa principer har följts. Princi-
perna innebär bland annat att kommunen förutsätts fortsätta sin 
verksamhet och att samma principer för värdering och klassificering 
av de olika posterna tillämpas konsekvent från ett räkenskapsår till 
ett annat. När poster i balansräkningen värderas görs det för varje 
post och med iakttagande av rimlig försiktighet.  Tillgångar och 
skulder eller intäkter och kostnader kvittas inte mot varandra och 
den ingående balansen för ett räkenskapsår stämmer överens med 
den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret. 
Alla förändringar i eget kapital redovisas i resultaträkningen, 
där intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret 
redovisas, oavsett tidpunkten för betalningen. Om kommunen 
avviker från dessa grundläggande principer lämnas upplysning 
om det i not.

Avskrivningar
Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar beräknas enligt 
metoden rak nominell avskrivning på historiska anskaffnings-
värden. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade 
nyttjandeperiod, vid anskaffningstillfället till tre år, fem år, tio år, 
20 år, 33 år eller 50 år. Komponentavskrivning tillämpas på nya 
och befintliga anläggningar. För anläggningar anskaffade före 2015 
har en avgränsning gjorts till att omfatta objekt med ett bokfört 
värde över 1 mnkr och betydande återstående nyttjandeperiod. 

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar 
Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde 
som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell 
tillgång. Med väsentligt värde menas minst ett halvt prisbasbelopp. 
Förvärvade IT-licenser skrivs av linjärt under avtalstiden.

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värdet minskat med avskrivningar. Har en anläggningstillgång på 
balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången 

ner till detta lägre värde om det kan antas att värdeminskningen 
är bestående. Investeringar aktiveras som anläggningstillgång 
vid ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp och en 
beräknad livslängd på minst tre år. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

 Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på maximalt 
tre år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, 
kostnadsförs direkt.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. 
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde 
än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde 
om det kan antas att värdeminskningen är bestående.

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till 
det belopp varmed de beräknas inflyta.

Lånekostnader vid investeringar
Lånekostnader i samband med investeringar har belastat resultatet. 

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen och beräknas för 
de kommunalt anställda enligt RIPS21. Pensionsåtaganden för de 
kommunala företagen har skett i de sammanställda räkenskaperna 
enligt de principer och regler som gäller för företagen.

Avsättningar 
För tillfället har kommunen enbart pensionsavsättningar och de 
redovisas i enlighet med rekommendationerna från RKR.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld i balans-
räkningen. 

Swapar 
Förtidsinlösen av swapar kostnads- respektive intäktsföres direkt 
vid inlösentillfället.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Proportionell konsolide-
ring innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagets tillgångs- 
och skuldposter respektive kostnads- och intäktsposter har tagits 
med i den sammanställda redovisningen. Interna mellanhavanden 
mellan enheterna i koncernen har i allt väsentligt eliminerats. 
Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i koncernbalansräk-
ningen som eget kapital (78 procent) och skatteskuld (22 procent). 
    Koncernen omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. Koncernföretagen 

Notförteckning
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Notförteckning

är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter 
AB och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs, vilka ägs till 100 procent, 
samt Rambo AB till 25 procent. Inga förändringar i samman-
sättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. 
Alla koncernföretag omfattas av de sammanställda räkenskaperna.

Registervård under året
En betydande registervård har genomförts under 2021, där samtliga 
poster i anläggningsregistret som avser framtagande av detalj- och 
översiktsplaner kostnadsförts i enlighet med LKBR.

Drift- och investeringsredovisningen
Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige 
i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för 
verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed 
en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 
Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje 
verksamhetsår i juni. Nämnderna upprättar därefter specificerade 
internbudgetar för sina ansvarsområden i oktober, och kommun-
styrelsen i november.

Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen innehåller kommunens samlade inves-
terings- och exploateringsverksamhet. Enskilda investeringsprojekt 
med ett utfall om 0,5 mnkr eller mer specificeras i investeringsre-
dovisningen på varav-rader, samt beskrivs i text. 

Erhållna statliga investeringsbidrag redovisas på egen rad i 
investeringsredovisningen och utgör skillnaden mellan årets brutto-
investeringar och årets nettoinvesteringar. 

Driftbudget
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de 
verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen 
ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, 
avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. 
Det sker på de delverksamheter och organisatoriska enheter som 
respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag 
under året får ske i enlighet med nämndernas delegationsordning, 
så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Kommunstyrelsen har in sin budgetram, anslag för ofördelade 
medel. Kommunstyrelsen kan besluta om omfördelning av anslaget 
till nämnderna. Under året har omfördelning skett med 5,1 mnkr.

Ekonomin för den löpande verksamheten har en fyraårig plane-
ringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter 
följande tre åren utgör planeringsår.

Överföring av positiva eller negativa resultat på nämndsnivå görs 
inte. Om resultat för kommunen negativt ska återställande ske inom 
tre år. Kommunfullmäktige ska besluta om plan för återställande.

Investeringsbudget
Fullmäktige tilldelar nämnderna investeringsanslag, som i regel 
binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar 
också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, till exempel 
inventarier. 

Investeringarna har en fyraårig planeringshorisont, där det 
första året utgör budgetåret och de tre därefter följande åren utgör 
planeringsår. 

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt kan 
överföras till kommande års investeringsbudget genom äskande 
om resultatöverföring mellan åren. 

Bolagen
Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med 
deras egna försäljningsintäkter och – när så är nödvändigt – med 
koncernbidrag. 

Fullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning till investe-
ringsprojekt inom Sotenäs Vatten AB innan beslut fattas i bolaget 
om investeringsprojekt större än 2,5 mnkr. Fullmäktige ska även 
beredas tillfälle att ta ställning till ärenden av principiell karaktär.

Upplysning internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive 
nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, 
där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 
omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har 
driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp 
och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Där finns även 
poster som simuleras kalkylmässigt. 

Kalkylmässiga simuleringar
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

• personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspen-
sion och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt till att 
uppgå till 39,15 procent av lönekostnaden; 

• kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet 
kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, 
vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på 
anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta 
på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade 
räntan har satts till 1,50 procent. 

Gemensamma kostnader som interndebiteras
Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika 
verksamheter genom interndebitering är:

• internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad,
• lokalvård debiteras av kommunens lokalvårdsenhet till själv-

kostnad,
• kost debiteras av kommunens produktionskök till självkostnad, 

beräknad på portionspris

Schablonmässig interndebitering
Kostnader för telekommunikation fördelas utifrån schablon.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och 
upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Investeringsredovisningens utgifter
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna 
utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals timkostnader.
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Not 2  Verksamhetens intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Försäljningsintäkter 62,3 60,8 15,5 13,8

Taxor och avgifter 87,6 99,3 39,5 42,5

Hyror och arrenden 103,0 107,4 24,9 25,9

Bidrag från staten 41,0 33,6 40,4 32,9

EU-bidrag 5,5 9,1 5,5 9,1

Övriga bidrag 23,3 32,7 23,3 30,2

Försäljning av  
verksamhet och konsulttjänster 6,5 10,1 9,9 10,1

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 9,2 7,0 9,2 7,0

Försäljning av 
anläggningstillgångar 5,7 2,6 5,6 2,3

Övriga verksamhetsintäkter 7,8 10,7 4,2 2,8

Summa verksamhetens intäkter 352,0 373,4 178,0 176,7

Not 3  Verksamhetens kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Personalkostnader 434,9 350,7350,7 411,4 325,1

Sociala avgifter enligt lag och avtal 48,3 145,5 41,2 139,1

Lämnade bidrag *25,8 19,2 *28,6 21,9

Köp av huvudverksamhet 84,0 87,1 60,2 64,8

Lokalhyror och markhyror 15,9 16,3 14,9 14,9

Bränsle, energi och vatten 26,8 33,7 9,5 13,3

Material, tjänster och övriga 
verksamhetskostnader 145,3 168,5168,5 101,4 106,0

Realisationsförluster och 
utrangeringar 0,3 - - -

Anskaffningskostnad sålda 
exploateringsfastigheter 2,0 4,8 2,0 4,8

Bokslutsdispositioner 1,2 1,7 - -

Uppskjuten skattekostnad 0,8 0,7 - -

Bolagsskatt 1,6 1,4 - -

Summa 787,0 829,6829,6 669,2 689,9
*Lämnade bidrag ökar tillfälligt 2020 på grund av genomförd registervård

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Inkomstutjämningsbidrag 43,0 55,6 43,0 55,6

Kommunal fastighetsavgift 34,5 37,0 34,5 37,0

Bidrag för LSS-utjämning -7,6 -13,5 -7,6 -13,5

Kostnadsutjämningsbidrag -30,0 -30,1 -30,0 -30,1

Regleringsbidrag 9,3 27,2 9,3 27,2

Övriga bidrag 19,3 6,1 19,3 6,1

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 68,4 82,2 68,4 82,2

Not 4  Avskrivningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Inventarier 5,5 5,2 3,9 3,9

Fastigheter och anläggningar 62,3 75,4 32,0 39,839,8

Summa 67,8 80,6 35,9 43,743,7

Not 5  Skatteintäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Preliminär kommunalskatt 483,2 476,6 483,2 476,6

Preliminär slutavräkning 
innevarande år -6,5 10,4 -6,5 10,4

Slutavräkningsdifferens 
föregående år -2,2 1,5 -2,2 1,5

Summa skatteintäkter 474,5 488,5 474,5 488,5
Kommunen har använt sig av SKR:s decemberprognos. 

Not 7  Finansiella intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utdelningar på aktier och andelar 0,6 0,4 0,6 0,4

Ränteintäkter 0,4 0,3 0,3 0,2

Borgensavgift Sotenäsbostäder - - 1,9 1,9

Övriga finansiella intäkter -0,1 -0,1 - -

Summa finansiella intäkter 0,9 0,6 2,9 2,6

Not 8  Finansiella kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Räntekostnader, lån 11,7 10,4 0,0 0,0

Räntekostnader, 
pensionsavsättning 0,3 0,2 0,3 0,2

Borgensavgift till Sotenäs kommun - - - -

Förlust vid försäljning/nedskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar - - - -

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 0,1 0,2

Summa 12,2 10,7 0,5 0,4

Not 9  Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avskrivningar 67,8 79,6 35,9 43,7

Nedskrivningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Gjorda avsättningar 2,8 0,7 1,8 0,7

Återförda avsättningar - - - -

Intäksförda ej likvida gåvor - - - -

Upplösning av bidrag till 
infrastruktur - - - 0,0

Orealiserade kursförändringar - - - -

Övriga ej likviditetspåverkande 
poster 1,4 7,27,2 - 9,6

Summa 72,0 87,587,5 37,7 54,0

Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat samt upp- 
och nedskrivning för materiella 
anläggningstillgångar 8,5 -7,3-7,3 8,5 -8,0
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Not 15  Bidrag till statlig infrastruktur
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

GC-väg norr om Bovallstrand - 7,4 - 7,4

Ackumulerad upplösning - -0,0 - -0,0

varav årets upplösning - -0,0 - -0,0

Summa - 7,4 - 7,4

Not 11  Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 2 297,2 2 333,4 822,1 816,1

Årets inköp 60,0 20,0 17,7 0,8

Försäljningar -4,1 -5,8 -0,6 -0,2

Omklassificering - 5,7 5,7

Utrangeringar -23,1 -19,5 -23,1 -19,5

Överföringar 3,5 - - -

Utgående anskaffningsvärde 2 333,6 2 333,7 816,1 802,8

Ingående ack. avskrivningar -962,0 -1 005,9 -403,0 -421,7

Försäljningar 2,9 3,0 0,6 -

Utrangeringar 10,0 7,7 10,0 7,7

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -56,9 -55,1 -29,3 -23,8

Utgående ack. avskrivningar -1 006,0 -1 050,2 -421,7 -437,8

Ingående ack. nedskrivningar -1,5 -1,4 - 0,1

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Årets nedskrivningar/
återföringar 0,1 - 0,1 -

Utgående ack. 
nedskrivningar -1,4 -1,4 0,1 0,1

Leasade 
verksamhetsfastigheter 26,5 24,1 49,9 41,8

Utgående redovisat värde 1 352,7 1 306,21 306,2 444,3 406,9406,9

Avskrivningstider 
(genomsnittliga i antal år) i.u. i.u. 25,0 36,2
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för 
deponi; se avsnittet Upplysningar om redovisningsprinciper.

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 2,8 3,1 2,8 3,1

Inköp 0,2 0,3 0,2 0,3

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 3,1 3,3 3,1 3,3

Avskrivningar
Ingående avskrivningar -0,4 -1,0 -0,4 -1,0

Försäljningar / utrangeringar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

Utgående ack. avskrivningar -1,0 -1,7 -1,0 -1,7

Utgående redovisat värde 2,0 1,6 2,0 1,6

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) 5,0 4,7 5,0 4,7

Not 12  Pågående ny- och ombyggnadsarbeten
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 53,6 39,1 5,0 13,1

Årets anskaffningar 40,3 91,4 8,2 20,8

Överfört till byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner, inventarier -10,1 -9,2 -0,1 -

Omklassificering -3,7 -5,7 - -5,7

Försäljningar och nedskrivningar -41,1 -17,5 - -3,5

Bokfört värde 39,0 98,2 13,1 24,7

Not 13  Maskiner och inventarier
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 182,9 195,7 116,4 118,8

Inköp 16,7 10,1 5,7 3,4

Försäljningar -0,8 -1,3 - -

Omklassificering 0,2 - - -

Utrangeringar -3,4 -14,1 -3,4 -14,1

Överföringar 0,1 - 0,1 -

Utgående anskaffningsvärde 195,7 190,5 118,8 108,1

Ingående avskrivningar -131,5 -135,7 -92,5 -93,2

Försäljningar 0,7 1,3 - -

Utrangeringar -2,3 14,1 -2,3 14,1

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -2,6 -8,5 1,6 3,9

Utgående ack. avskrivningar -135,7 -129,0 -93,2 -83,0

Utgående redovisat värde 60,0 61,5 25,6 25,1

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) i.u. i.u i.u. i.u

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Aktier, stiftelsekapital i 
koncernföretag - - 24,8 24,8

Övriga aktier, andelar  
och värdepapper 4,4 4,64,6 3,6 3,6

Långfristig utlåning - - 0,6 0,6

Summa 4,4 4,64,6 29,0 29,0
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Not 20  Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning till pensioner 
inklusive löneskatt 11,8 13,6 11,8 13,6

Nyintjänad pension, varav

  förmånsbestämd ålderspension - 0,1 - 0,1

  särskild avtalspension 1,3 -0,1 1,3 -0,1

  efterlevandepension - - - -

  övrigt - - - -

Årets utbetalningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,2 0,3 0,2

Ändring av försäkringstekniska 
grunder -0,0 0,6 -0,0 0,6

Övrig post 0,5 0,2 0,5 0,2

Minskning av avsättning genom 
tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av avsättning 
med anledning av värdeförändring 
på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa avsatt till pensioner 
inklusive löneskatt 13,6 14,3 13,6 14,3

Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse för 
pensioner värde 224,7 223,6 224,7 223,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,3 3,1 5,3 3,1

Ändring av  
försäkringstekniska grunder -0,9 4,2 -0,9 4,2

Nyintjänad pension -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Årets utbetalningar -9,3 -9,9 -9,3 -9,9

Övrig post 4,1 0,6 4,1 0,6

Minskning av ansvarsförbindelse 
genom tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av ansvars-
förbindelse med anledning av värde-
förändring på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inklusive löneskatt 223,6 221,0 223,6 221,0

Totala pensionsförpliktelser 237,3 235,3 237,3 235,3

Finansiella placeringar avseende 
pensioner 24,6 25,5 24,6 25,5

Återlånade medel 232,8 232,8 232,8 232,8

Del av förpliktelsen tryggad genom 
försäkring 44,7 44,7 44,7 44,7

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %

Överskottsfond hos KPA - - - -

Överskottsfond hos Skandia 3,7 3,7 3,7 3,7

Antal anställda med rätt till 
visstidspension - - - -

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt PBF 1 1 1 1

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt OPF-KL - - - -

Den del av pensionsskulden som uppkommit före år 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 
till personalen uppgår till 224,7 mnkr inklusive löneskatt för 2019.

Not 18  Kassa och bank
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Kassa 2,7 4,4 0,0 0,0

Bank 178,6 172,6 127,0 124,8

Bank, förvaltade medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 181,4 177,1 127,1 124,9
Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter 
AB en checkräkningskredit på 20,0 mnkr. Sotenäsbostäder har en checkräk-
ningskredit på 11,8 mnkr. Krediten är för närvarande outnyttjad.

Not 17  Fordringar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

VA-avgifter 6,8 4,4 - -

Övriga kundfordringar 14,7 11,9 10,6 7,0

Moms 5,1 4,7 4,8 4,7

Övriga kortfristiga fordringar 15,4 5,55,5 1,3 0,6

Upplupna skatteintäkter 42,0 45,7 41,0 45,7

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14,4 36,936,9 12,2 25,8

Summa 98,3 109,1109,1 69,9 83,8

Not 19  Utgående/Ingående eget kapital
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utgående eget kapital 
balansräkningen föreg. år 606,9 636,6 489,8 507,9

Just. obesk. reserver föreg. år -5,0 -5,8 - -

Ingående eget kapital 602,0 630,7 489,8 507,9

Justering av redovisningsprincip - - - -

Obeskattade reserver 5,7 7,0 - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Utgående eget kapital 636,6 661,5 507,9 523,9
För koncernen har tillförts 78 procent av obeskattade reserver.

Not 16  Förråd m.m.
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Förråd och lager 0,1 0,1 - -

Bostadstomter i exploateringsomr. 8,6 7,3 8,6 7,3

Industritomter 3,4 5,2 3,4 5,2

Summa 12,1 12,5 12,1 12,4
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Not 22  Långfristiga skulder - intäktsdel
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 15,5 14,7 15,5 14,7

Nya investeringsbidrag under året 0,2 - 0,2 -

Resultatförda investeringsbidrag -1,0 -0,9 -1,0 -0,9

Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 14,7 13,8 14,7 13,8

Upplösningstider (genomsnittliga 
i antal år) 29,7 31,7 29,7 31,7

Förutbetalda anslutningsavgifter 
VA, ingående värde 67,2 73,4 - -

Nya anslutningsavgifter under 
året 8,5 6,3 - -

Resultatförda avgifter -2,3 -2,7 - -

Summa förutbetalda 
anslutningsavgifter 73,4 77,0 - -

Återstående antal år (vägt snitt) 31 29 - -

Summa förutbetalda intäkter 88,1 90,8 14,7 13,8

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt 
över den period över vilken de tillgångar som finansieras med hjälp av inves-
teringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 

Not 21 Övriga avsättningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avsättning för befarade 
skadestånd och slutligt åtagande 
av WWT-slam

Redovisat värde vid årets början 2,8 6,1 - -

Nya avsättningar - - - -

Ianspråktagna avsättningar - - - -

Outnyttjade belopp som återförts - - - -

Förändring av nuvärdet - - - -

Summa 2,8 6,1 - -

Not 22 Långfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utnyttjad checkkredit - - - -

Anläggningslån

Lån från kreditinstitut 770,3 769,1769,1 - -

Skuld för statliga investeringsstöd 14,7 13,8 14,7 13,8

Långfristig leasingskuld 21,6 20,7 41,2 32,4

Resultatfond VA-verksamhet 22,6 20,9 - -

Periodiserade VA-anslutningsavg. 73,4 77,0 - -

Olof Hasslöfs fond 0,3 0,3 0,3 0,3

Övriga långfristiga skulder 0,6 0,5 3,7 1,6

Summa 903,6 902,4902,4 60,0 48,1

Långfristiga lån hos kreditinstitut:

Kommuninvest i Sverige AB 770,3 769,1769,1 - -

Summa 770,3 769,1769,1 - -

Lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig ränta % 1,39 1,35 - -

Genomsnittlig ränta % exklusive 
derivat 0,35 0,26 - -

Genomsnittlig kapitalbindning, år 1,9 1,4 - -

Långfristiga lån som förfaller till 
räntejustering inom:

0-1 år 117,3 202,2 - -

1-2 år 91,0 117,0 - -

2-5 år 147,0 231,8231,8 - -

5-10 år 415,1 218,0 - -

Summa 770,3 769,1769,1 - -

Genomsnittlig räntebindning 
inklusive derivat, i år 4,18 3,34 - -

Genomsnittlig räntebindning 
exklusive derivat, i år 1,25 0,93 - -

Marknadsvärde 
säkringsinstrument - -

Säkrad låneskuld 410,0 410,0 - -

Marknadsvärde derivat -42,4 -21,5 - -
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Not 24  Övriga ansvarsförbindelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Borgensåtaganden för:

Sotenäsbostäder AB - - 507,7 507,7

Sotenäs Vatten AB - - 243,0 243,0

Sotenäs RehabCenter AB - - 25,0 25,0

Förlustansvar för bostadslån - - - -

Garantiförbindelse Fastigo 0,1 0,1 - -

Övriga borgensåtaganden 10,7 10,4 10,7 10,4

Summa 10,8 10,5 786,5 786,1

Sotenäs kommun har i november 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på dels 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest dels 
medlemskommunernas insatskapital.

Not 25 Uppskattad kostnad för revisionsgranskning
Koncernen Kommunen

Belopp i tkr 2020 2021 2020 2021

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 120 125

Förtroendevalda revisorer 20 20

Total kostnad för 
räkenskapsrevision

140 145

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 308 389

Förtroendevalda revisorer 225 205

Total kostnad för övrig revision 533 594

Total kostnad för revision 673 739

Uppskattad kostnad inkluderar revisionsgranskning för delårsbokslut och 
årsbokslut inklusive årsredovisning. Kostnaden avser både lekmannarevisorer 
och sakkunniga revisorer. 

Notförteckning

Not 23  Kortfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Leverantörsskulder 41,3 49,7 29,2 28,1

Upplupna löner, december / 
retroaktiva löner 5,3 5,8 4,9 5,3

Personalens källskatt, december 8,0 7,1 7,8 6,9

Arbetsgivaravgift , december 9,1 8,2 8,8 8,0

Semesterlöneskuld 30,7 32,8 29,1 30,7

Pensionskostnad individuell del  
inklusive löneskatt 15,3 16,4 15,3 16,4

Upplupen särskild löneskatt 11,7 12,1 11,5 11,8

Förutbetalda skatteintäkter 12,6 - 12,6 -

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 29,1 29,3 13,9 10,0

Övriga kortfristiga skulder 13,6 14,6 8,5 12,3

Summa 176,6 176,0 141,6 129,4



Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Årets 
utgift

Årets 
inkomst

Årets 
netto

Budget 
2021* 

Avvikelse 
2021

Kommunens investeringsverksamhet

Färdigställda projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -5,4 - -5,4 21,2 15,8
  varav GC-väg norr om Bovallstrand -4,0 -4,0

Fritid och kultur inkl fastigheter -2,5 - -2,5 7,1 4,6
  varav strandpromenaden på Sandbogen, Kungshamn -1,1 -1,1

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -1,2 - -1,2 6,7 5,4

  varav fasad på Hunnebostrands skola -0,8 -0,8

Affärsverksamhet -0,6 - -0,6 0,2 -0,4

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,2 - -0,2 12,5 12,3

Övrig verksamhet -4,7 4,4 -0,3 16,4 16,1
  varav inköp av verksamhetsfordon -1,2 -1,2

  varav inköp av mark -2,7

  varav försäljning av mark 4,4 4,4

Summa färdigställda projekt -14,7 4,4 -10,1 64,1 33,1

Pågående projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -6,2 - -6,2
  varav åtgärder murar -2,1 -2,1

Fritid och kultur inkl fastigheter -1,0 - -1,0
  varav hygienvårdsanläggning vid Kleven, Smögen -0,9 -0,9

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -11,4 - -11,4
  varav flytt av förskola till Smögens skola -4,7 -4,7

  varav invändiga ytskikt Hedalens förskola -1,8 -1,8

  varav takåtgärder på Sotenässkolan -0,9 -0,9

  varav ventilation i Hunnebostrands skola -0,8 -0,8

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,2 - -0,2

Övrig verksamhet -0,9 - -0,9

  varav ekonomisystem -0,6 -0,6

Summa pågående projekt -20,8 - -20,8

Summa investeringsverksamhet kommunen -35,3 4,4 -30,9 64,1 33,3
  varav summa exploatering -2,6 -2,6

  varav summa markförsäljning 4,4 4,4

Bruttoinvesteringar kommunen -35,3
Investeringsbidrag kommunen -
Nettoinvesteringar kommunen -35,3
* Budget 2021 anges ovan inklusive resultatöverförd budget från 2020.

De kommunala företagens investeringsverksamhet

Sotenäsbostäder AB -31,6 - -31,6 77,8 46,2

Sotenäs Vatten AB -29,8 6,3 -23,5 25,2 1,6

Sotenäs RehabCenter AB - - - - -

Rambo AB -20,7 - -20,7 26,4 5,7

Summa investeringsverksamhet kommunkoncernen -117,4 10,7 -106,7 193,5 86,8

Bruttoinvesteringar koncernen -117,4

Investeringsbidrag koncernen -

Nettoinvesteringar koncernen -117,4
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Kommunen
Årets investeringar 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Inga investerings-
bidrag erhölls under 2021. Nettoinvesteringarna uppgick därmed 
till 35,3 mnkr. Årets budget uppgick till 39,3 mnkr.  Till det har 
beviljats 24,8 mnkr i resultatöverföring från 2020. Totalt anslag 
2021 uppgick därmed till 64,1 mnkr. Årets nettoinvesteringar är 
därmed 33,3 mnkr lägre än årets totala investeringsbudget. 

Årets markförsäljningar uppgår till 4,4 mnkr. Under året har 
mark köpts in för 2,7 mnkr. 

Utgifter under året för pågående investeringar som ännu inte 
färdigställts uppgick till 20,8 mnkr.

Större färdigställda projekt under året

Gång- och cykelväg norr om Bovallstrand
Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand löper utmed sydvästra 
delen av väg 174 mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan. Gång- 
och cykelvägen är 2,5 meter bred och 560 meter lång. Projektet 
genomfördes av Trafikverket med medfinansiering från kommunen.

Strandpromenaden på Sandbogen
En ny strandpromenad vid Sandbogen i Kungshamn har färdigställts 
under årets första del och återinvigdes den 7 maj. Detta istället för 
den betongkaj som varit avstängd under en längre tid. Ett bryggdäck 
i södra ändan tillkom under projektets gång.

Fasad på Hunnebostrands skola
På Hunnebostrands skola har fasaden bytts ut vid gymnastiksalen. 
Väggar har tilläggsisolerats och överallt har satts upp ny beklädnad 
av cementfiberskivor. Byggnaden har också fått nya hängrännor 
och stuprör.

Inköp av verksamhetsfordon
Under året har en traktor/redskapsbärare samt ny saltspridare 
köpts in.

Fastighetsköp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 att förvärva 
Hovenäs 1:337 inom detaljplaneområdet Hovenäs hamn för 
2,6 mnkr. Årets fastighetsinköp uppgick totalt till 2,7 mnkr.

Fastighetsförsäljningar
Under året har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att sälja 
fastigheterna: 

• Hovenäs 1:365 för 1,2 mnkr,
• del av Hovenäs 1:3 för 2,0 mnkr
• del av Vägga 1:2, lott 4, för 0,5 mnkr
• del av Gravarne 3:1 för 0,2 mnkr
• överföra del av Malmön 1:325 till Malmön 1:389 för 0,4 mnkr

Genom delegationsbeslut om har också två fastighetsregleringar 
genomförts mot betalning av 25 tkr respektive 39 tkr.

I och med årets fastighetsförsäljningar finns inte längre någon 
upparbetad försäljningsskuld sedan tidigare år.

Pågående projekt

Åtgärder murar
Arbetet med muren som håller upp Svinemyndevägen i Hunne-
bostrand har varit ett problem sedan rörelser i muren upptäcktes 
2008, dessa åtgärder håller nu på att avslutas. 

Hygienvårdsanläggningen vid Kleven
Hygienvårdsanläggningen vid Kleven på Smögen är i princip 
färdigställd. Det återstår att åtgärda besiktningsanmärkningar 
vilket bedöms kunna ske under början av år 2022.

Flytt av förskola till Smögens skola
Smögens skola har anpassats inför att förskoleverksamhet flyttat in 
i delar av lokalerna. Flertalet tidigare klassrum har byggts om till 
totalt tre förskoleavdelningar. Det återstår att åtgärda besiktnings-
anmärkningar vilket bedöms kunna ske under början av år 2022.

Invändiga ytskikt på Hedalens förskola
På Hedalens förskola pågår invändig målning, golvbeläggning och 
nytt akustikundertak tillsammans med infällda belysningsarma-
turer i LED, samt nytt avdelningskök.

Takåtgärder på Sotenässkolan
Sotenässkolans fem byggnader har samtliga papptak. Efterhand 
som läckage har uppstått har dom lappats och lagats viket lett till 
ett tak av skiftande kvalitet och med stort åldersspann. Under 2021 
har tio olika takytor om cirka 1 500 m2 fått ny pappbeläggning 
och alla tak på skolan har därmed ytskikt som är yngre än fem år.

Ventilationsåtgärder
Ventilationsaggregat på Kvarnberget, Bryggan, Hunnebostrands 
skola samt Hunnebohemmet är utbytta vilket inte bara ger en 
bättre inomhusmiljö utan även sparar energi då verkningsgraden 
på värmeåtervinningen är markant högre. Ett ventilationsaggregat 
på Hunnebohemmet kvarstår att åtgärda men har blivit försenad 
på grund av brist på komponenter.

Ekonomisystem
Införande av nytt ekonomisystem har påbörjats under året och 
beräknas pågå under januari - april 2022. Systemet planeras tas 
i bruk i maj 2022.

Sotenäs Vatten AB
Kommunfullmäktige har tagit ställning till de investeringsprojekt 
som genomförts av Sotenäs Vatten AB. Bruttobudget för VA-verk-
samheten uppgick 2021 till 25,2 mnkr. Främst har genomförts 
reinvesteringar, dessa motsvarar 17,5 mnkr. Omvandlingsområde 
Hästskobacke har pågått under året och planeras färdigt i början 
av 2022. 

Läs om investeringsredovisningens principer i not 1 Redovis-
ningsprinciper.

Investeringsredovisning
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Driftsredovisning kommunen
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 Belopp i mnkr Netto 
2019

Intäkt 
2021

Kostnad 
2021

Netto 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Avvikelse 
i procent

Driftredovisning per verksamhetsområde

Politisk verksamhet -8,3 0,1 -9,5 -9,4 -10,9 1,5 14%

Infrastruktur, skydd mm. -45,1 55,9 -115,6 -59,6 -46,3 -13,4 -29%

Fritid och kultur -29,5 16,8 -35,0 -18,1 -17,2 -0,9 -5%

Pedagogisk verksamhet -179,4 28,9 -208,9 -180,0 -181,2 1,2 1%

Vård och omsorg -229,8 67,1 -306,0 -238,9 -238,4 -0,5 -0%

Särskilt riktade insatser -2,5 12,9 -17,5 -4,6 -6,2 1,6 26%

Affärsverksamhet 12,6 26,3 -18,9 7,4 14,8 -7,4 -50%

Gemensamma verksamheter 500,0 742,3 -223,0 519,3 490,9 28,4 6%

Årets resultat 18,1 950,3 -934,3 16,0 5,5 10,5 191%
Justeras: Poster som inte är hänförbara till 
”Verksamhetens intäkter”och ”Verksamhetens 
kostnader” i resultaträkningen

509,3 773,6 -244,5 529,1 516,7 12,4

Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkningen -491,2 176,7 -689,9 -513,1 -511,2 -1,9 -0%

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -0,8 - -1,0 -1,0 -1,0 0,0 5%

Revisionen -0,7 - 0,0 0,0 -0,1 0,0 -28%

Valnämnden 0,0 0,1 -0,8 -0,7 -0,7 0,0 4%

Överförmyndare -0,8 - -1,0 -1,0 -0,9 -0,2 -18%

Kommunstyrelsen -74,0 173,9 -250,6 -76,8 -78,2 1,4 2%
  varav allmän verksamhet inkl ofördelade medel -59,0 43,7 -107,5 -63,8 -66,1 2,3 3%

  varav teknisk verksamhet -15,0 130,1 -143,1 -13,0 -12,1 -0,9 -7%

Byggnadsnämnden -8,7 12,4 -19,6 -7,2 -9,7 2,5 25%

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 10,6 -12,2 -1,5 -1,6 0,1 4%

Utbildningsnämnden -196,8 29,6 -228,1 -198,5 -199,7 1,1 1%

Omsorgsnämnden -226,0 69,8 -306,2 -236,4 -236,8 0,3 0%

Summa nämndsverksamhet -509,7 296,3 -819,6 -523,3 -528,6 5,3 1%

Övrig gemensam verksamhet

Pensions- och personalomkostnader -13,8 - -12,6 -12,6 -15,3 2,7 18%

Förvaltningsgemensamt -0,5 0,9 -6,4 -5,5 -5,1 -0,4 -7%

Driftbidrag -15,6 - -3,3 -3,3 -3,1 -0,2 -7%

Exploateringsverksamhet 7,5 7,2 -4,9 2,3 7,9 -5,6 -71%

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 2,1 - 2,1 2,1

Interna kapitalkostnader 35,3 - 33,0 33,0 33,0 0,0 0%

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 306,4 -813,8 -507,3 -511,2 3,9 1%

Planenliga avskrivningar -35,9 -43,5 -43,5 -28,8 -14,7 -51%

Summa efter avskrivningar -527,1 306,4 -857,3 -550,8 -540,0 -10,8 -2%

Skatteintäkter 474,5 488,5 - 488,5 472,9 15,6 3%

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 119,8 -43,6 76,1 70,4 5,8 8%

Finansiella intäkter 2,9 2,6 - 2,6 2,8 -0,2 -6%

Finansiella kostnader -0,5 - -0,4 -0,4 -0,5 0,1 24%

Årets resultat 18,1 917,3 -901,3 16,0 5,5 10,5 191%

Driftsredovisning, kommunen



Verksamhetsindelad driftredovisning
Den politiska verksamhetens överskott mot budget avser nämnd-
sekreterare som istället bokförts på gemensam verksamhet. 

Infrastruktur och skydd avser verksamheter inom områdena 
bygglov, näringsliv, turism,  gata och park, miljö och räddnings-
tjänst. Dessa lämnar i bokslutet ett underskott om -13,4 mnkr vilket 
främst beror på en anpassning till rådande redovisningslagstiftning 
där en nedskrivning av anläggningstillgång gjorts med -12,6 mnkr 
för detaljplaner som tidigare tillgångsförts. Därtill har kostnader 
för vinterväghållning dragit över budget med -1,1 mnkr till följd av 
den ovanligt långa vintern. Sommarens parkeringsavgifter bidrar 
positivt med +1,3 mnkr till resultatet, även räddningstjänsten visar 
ett större överskott mot budget om +2,3 mnkr.

 Fritid och kultur avser bland annat bibliotek, kulturskola, 
föreningsstöd, driftbidrag till det kommunala badhuset/frisk-
vårdsanläggningen Tumlaren, badplatser, småbåtshamnar och 
motionsspår. Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse 
med -0,9 mnkr, varav utfallet för badplatser är -0,5 mnkr högre 
än budgeterat och gästhamnsverksamheten -0,2 mnkr högre än 
budgeterat. 

Den pedagogiska verksamheten avser förskola, fritidshem, 
grundskola, särskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Verksam-
heten lämnar en positiv budgetavvikelse vilket utgör en procent av 
budgetramen. Avvikelser som håller sig inom spannet +/- 1 procent 
av budgetramen kan anses vara i nivå med budget. Avvikelsen avser 
främst fritidshem +1,1 mnkr, särskola +0,9 mnkr och vuxenutbild-
ning inklusive SFI +1,2 mnkr jämfört med budget. Förskoleverk-
samheten har dragit över budget med -0,7 mnkr.

Vård och omsorg inkluderar vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeom-
sorg. Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr, 
mindre än 1 procent av budgetramen, det vill säga i nivå med 
budget. Största budgetavvikelserna återfinns inom individ- och 
familjeomsorgen med -2,2 mnkr, LSS- och SFB-insatser -2,1 mnkr 
samt äldreomsorg +1,9 mnkr. 

Särskilt riktade insatser avser f lyktingmottagande och 
arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten bidrar till resultatet med 
+1,6 mnkr varav flyktingmottagande avser +1,4 mnkr.

Affärsverksamhet avser främst industrihamnar, markför-
valtning och tomtexploatering. Årets underskott mot budget 
avser främst tomtexploatering där kommunen budgeterat med 
7,9 mnkr i vinst från försäljning av exploaterad mark, medan utfallet 
uppgick till 2,3 mnkr vilket ger ett underskott med -5,6 mnkr. Övrig 
markförvaltning visar -0,5 mnkr mot budget och industrihamnarna 
-0,8 mnkr mot budget.

Inom gemensamma verksamheter återfinns nämndsverk-
samhet i form av lokaler och förvaltningsövergripande adminis-
tration,  verksamheter för måltid, lokalvård, drift- och projekt, 
och fordonsenhet. Här återfinns även den verksamhet som nedan 
benämns övrig gemensam verksamhet, avskrivningar, skattein-
täkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift. Skatteintäkter, 
kommunal utjämning och fastighetsavgift utgör 21,3 mnkr av 
överskottet mot budget.

Driftredovisning per nämnd
Nämnderna lämnar ett positivt utfall om +5,3 mnkr i förhållande 
till fullmäktiges beslutade budgetramar. Kommunstyrelsen bidrar  
till avvikelsen med +1,4 mnkr, byggnadsnämnden +2,5 mnkr, miljö-
nämnden +0,1 mnkr, utbildningsnämnden +1,1  mnkr, omsorgs-
nämnden +0,3 mnkr, medan överförmyndarnämnden lämnar ett 
negativt resultat om -0,2 mnkr.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden inom 
nämndsverksamheten ökat med 13,6 mnkr eller 2,7 procent av 
nettokostnaden år 2020. Årets löneökningar uppgick till 9,1 mnkr 
och kompensation för generella kostnadsökningar uppgick till 
1,4 mnkr. De interna kapitalkostnaderna har minskat med 8,4 mnkr 
mellan åren. Det innebär att verksamheten volymmässigt ökat med 
11,5 mnkr mellan åren. Nämnderna lämnade ett överskott mot 
budget om +5,3 mnkr år 2021 jämfört med +16,4 mnkr år 2020.

Läs mer om driftredovisning per nämnd på kommande sidor.

Övrig gemensam verksamhet
Årets pensionskostnader blev -2,3 mnkr högre än budgeterat. 
Arbetsgivaravgifterna lämnade dock ett överskott om 5,0 mnkr.

Övriga större förvaltningsgemensamma poster avser den 
centrala lönepotten, där lämnades ett utrymme kvar om +3,3 mnkr, 
och försäkringsavgifter +0,6 mnkr. År 2021 påverkar även -4,3 mnkr 
för årets kostnader avseende detaljplanearbete och förstudier inför 
investeringar, som från och med år 2021 kostnadsförs i driftredo-
visningen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR. Från och med år 2022 kommer dessa kostnader belasta 
nämnderna. 

Driftbidragen blev 0,2 mnkr högre än budgeterat och avser 
bidrag till Sotenäs RehabCenter AB/Tumlaren (+0,1 mnkr) samt 
FolketsHus-föreningen Hav & Land (-0,3 mnkr).

Årets vinster från fastighetsförsäljningar redovisas inom 
exploateringsverksamheten och vinst vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar. Exploateringsverksamheten avviker negativt med 
-5,6 mnkr. Vinster från försäljning av anläggningstillgångar har 
förbättrat resultatet med +2,1 mnkr. Sammantaget uppgår årets 
avvikelse avseende vinster från markförsäljning till -3,5 mnkr.

Avskrivningar
Årets avskrivningar blev -14,7 mnkr högre än budgeterat, varav 
-15,3 mnkr avser nedskrivningar framförallt avseende detalj- och 
översiktsplaner. 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 
Skatteintäkterna blev +15,6 mnkr högre än budgeterat, varav slutav-
räkningarna påverkade utfallet med +11,9 mnkr (varav +10,4 mnkr 
avser år 2021 och +1,5 mnkr avser år 2020). Skatteintäkterna ökar 
med 3,0 procent jämfört med föregående år. 

Den kommunala utjämningen inklusive fastighetsavgift ökar 
jämfört med budget med +6,0 mnkr varav inkomstutjämningsbi-
draget där kommunen garanteras 115 procent av medelskattekraften 
i riket (utfall 101,6 procent) bidrar med +6,2 mnkr. 

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 16,0 mnkr vilket är 10,5 mnkr bättre 
än budgeterat.
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Kommunfullmäktige, valberedning,   
demokratiberedning och partistöd

Fullmäktige visar ett underskott om +45 tkr (föregående år +46 tkr) 
till följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Revision

Kommunrevisionen visade på ett underskott om -30 tkr för 2021. 

Valnämnd

Inga val har hållits under året. Den totala budgetramen uppgick 
för året till 50 tkr.

 
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarverksamheten visar ett underskott om -159 tkr (föregå-
ende år +13 tkr) till följd av högre arvodeskostnader än budgeterat.

 Kommunstyrelsen

Årets utfall uppgår till -76,8 mnkr, vilket är +1,4 mnkr (1,8 procent) 
bättre än budget. Hela kommunstyrelsens ofördelade anslag har 
använts. Under året har nämnden fått ett utökat budgetanslag 
med 0,5 mnkr.

Årets intäkter är 11,2 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna 
har stigit med 11,8 mnkr (7,3 procent) jämfört med föregående år, 
vilket främst beror på projektbidrag, sjuklöneersättning och ökade 
parkeringsavgifter.

Kostnaderna är 9,9 mnkr högre än budget och har ökat med 
14,6 mnkr (6,2 procent) jämfört med föregående år. Vilket i 
huvudsak beror på ökade konsultkostnader i projekt, samt höga 
kostnader för vinterväghållning och el till följd av den kalla vintern.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 160,1 162,1 173,9

Kostnader -230,8 -236,1 -250,6

Verksamhetsresultat -70,7 -74,0 -76,8

Kommunbidrag 78,7 78,7 78,2

Årets resultat 8,0 4,7 1,4

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,8 -1,0

Verksamhetsresultat -0,7 -0,8 -1,0

Kommunbidrag 0,8 0,8 1,0

Årets resultat 0,1 0,0 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter - - 0,1

Kostnader -0,6 -0,7 -0,8

Verksamhetsresultat -0,6 -0,7 -0,7

Kommunbidrag 0,6 0,7 0,7

Årets resultat 0,0 0,0 -0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 0,2 - -

Kostnader -0,6 -0,0 -0,0

Verksamhetsresultat -0,3 -0,0 -0,0

Kommunbidrag 0,3 0,0 0,0

Årets resultat 0,1 0,0 -0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 0,0 - -

Kostnader -0,9 -0,8 -1,0

Verksamhetsresultat -0,9 -0,8 -1,0

Kommunbidrag 0,8 0,9 0,9

Årets resultat -0,1 0,0 -0,2

Driftsredovisning per nämnd
Här redovisas nämndernas resultat för de senaste tre åren uppdelat per nämnd med en sammanfattande 
analys av årets resultat 2021. Fördjupad information om nämndernas mål, ekonomi och verksamhet under 
2021 presenteras i respektive facknämnds egen bokslutsrapport. Nämnderna visar sammantaget på överskott 
om +5,3 mnkr för 2021. Detta trots att nämndernas budgetanslag inför året minskades med -7,8 mnkr.



Byggnadsnämnden

Årets utfall uppgår till -7,2 mnkr, vilket är +2,5 mnkr bättre än 
budget. Resultatet beror främst på ökade intäkter inom bygglovs-
verksamheten där fler ärenden än vanligt inkommit under året, samt 
lägre personalkostnader på plansidan. Under 2021 fick nämnden ett 
tillfälligt utökat budgetanslag om 0,3 mnkr för detaljplanearbete 
inför kommande försäljning av ”Parkskolan”.

Intäkterna har ökat med 5,9 mnkr (47 procent) jämfört med 
föregående år vilket dels beror på ökade avgiftsintäkter på grund 
av hög inströmning av ärenden. Denna har dock minskat och 
stabiliserats under andra halvan av 2021 och det är därför inte 
sannolikt att intäkterna kommer att ligga på samma höga nivå 2022.

Personalkostnaderna är i nivå med 2020 års kostnader. Perso-
nalkostnaderna utgör cirka 45 procent av nämndens kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Årets utfall uppgår till -1,5 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
med  64 tkr. Överskottet beror främst på statliga bidrag. Trots 
bidragen har pandemin begränsat resultatet då det statliga bidraget 
inte täcker hela arbetet med trängseltillsynen.

Intäkterna har ökat med 0,6 mnkr (5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst beror på högre bemanning än tidigare 
och på statliga bidrag för trängseltillsyn, ersättning för ökade 
sjuklönekostnader och bidrag från Arbetsförmedlingen. 

Kostnaderna har ökat med 0,3 mnkr jämfört med föregående 
år, vilket främst beror på ökade konsultkostnader som delvis täckts 
av minskade personalkostnader och bidrag.  Personalkostnaderna 
har minskat med 0,2 mnkr (2 procent) jämfört med 2020. Perso-
nalkostnaderna utgör 83 procent av nämndens kostnader. 

Utbildningsnämnden

Årets utfall uppgår till -198,5 mnkr, vilket är +1,1 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Intäkterna minskade med 1,1 mnkr (3,6 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst berodde på lägre kompensation för 
ökade sjuklönekostnader samt lägre statsbidrag från Migrations-
verket. 

Kostnaderna ökade med 0,6 mnkr (2,5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst berodde på ökade personalkostnader. 
Sjuklönekostnaderna uppgick till 2,0 mnkr, vilket var 0,5 mnkr 
lägre än föregående år. Årets sjukfrånvaro uppgick till 6,8 procent 
jämfört med 6,6 procent år 2020. Personalkostnaderna utgjorde 
58,5 procent av nämndens kostnader. Personalkostnaderna ökade 
med 4,6 mnkr (3,6 procent) jämfört med år 2020.

Omsorgsnämnden

Årets utfall uppgår till -236,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än 
budgeterat för perioden. Merkostnader för pandemin uppgick Merkostnader för pandemin uppgick 
under året till 2,7 mnkr. Nämnden har 2021 blivit tilldelad utökat under året till 2,7 mnkr. Nämnden har 2021 blivit tilldelad utökat 
budgetanslag från KS ofördelade medel med 1,0 mnkr för att täcka budgetanslag från KS ofördelade medel med 1,0 mnkr för att täcka 
delar av dessa merkostnader, resterande del har förvaltningen delar av dessa merkostnader, resterande del har förvaltningen 
genom åtgärder hanterat inom befintlig ram.genom åtgärder hanterat inom befintlig ram. 

Årets intäkter är 4,7 mnkr lägre än föregående år vilket främst 
beror på minskade intäkter från Migrationsverket.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 5,7 mnkr, 
vilket främst beror på ökade personalkostnader men även kostna-
derna för köp av verksamhet har ökat, främst kopplat till vård av 
vuxna med missbruksproblem, fler placeringar inom socialpsykiatrin 
samt ökade hemtjänsttimmar hos privata utförare. Personalkost-
naderna utgör 60,7 procent av nämndens kostnader. Dessa har 
ökat 2,9 mnkr jämfört med 2020 och är 3,1 mnkr högre än budget. 
Sjuklönekostnaderna uppgår till 3,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr 
lägre än 2020. Årets sjukfrånvaro uppgår till 13,7 procent jämfört 
med 11,8 procent 2020. Att sjukfrånvaron stigit samtidigt som 
sjuklönekostnaderna minskat beror på en högre andel långtids-
sjukfrånvaro 2021.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 4,9 6,5 12,4

Kostnader -11,2 -15,2 -19,6

Verksamhetsresultat -6,2 -8,7 -7,2

Kommunbidrag 7,3 10,0 9,7

Årets resultat 1,0 1,3 2,5

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 9,3 10,0 10,6

Kostnader -11,0 -11,9 -12,2

Verksamhetsresultat -1,7 -1,8 -1,5

Kommunbidrag 1,4 1,7 1,6

Årets resultat -0,3 -0,2 0,1

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 32,0 30,7 29,6

Kostnader -231,4 -227,6 -228,1

Verksamhetsresultat -199,3 -196,8 -198,5

Kommunbidrag 202,1 201,4 199,7

Årets resultat 2,7 4,5 1,1

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 80,1 80,1 69,8

Kostnader -308,9 -306,2 -306,2

Verksamhetsresultat -228,8 -226,0 -236,4

Kommunbidrag 231,5 231,9 236,8

Årets resultat 2,7 5,9 0,3



24 mnkr
årets resultat för koncernen

117 mnkr
bruttoinvesteringar för koncernen

37 %
soliditet för koncernen

Block 4: ”Kommunala företag - verksamhet och ekonomi” sammanfattar 

de kommunala bolagens verksamheter under året. De kommunala bolagen 

som ingår i koncernen är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs 

RehabCenter AB och Rambo AB. Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun har 

under 2021 inte innehaft några lokaler och verksamheten är vilande. 
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Stenäs RehabCenter driver tillsammans med Hållbarhetsrådet 
i Sotenäs kommun projektet "Friluftsliv för ökad hälsa". 



Sotenäsbostäder AB
Sotenäsbostäder AB är ett av Sotenäs kommun helägt bostadsbolag. Bolaget ska i samverkan med kommu-
nen medverka till att tillgodose bostadsbehovet i Sotenäs och erbjuda boende i Sotenäs med hög livskvalitet, 
nära havet, kusten och naturen. Bostadsbolaget har idag 1 170 lägenheter.

Resultatet efter skatt uppgår till +7,1 mnkr (föregående år 
+10,6 mnkr). Intäkterna ökar med +7,4 mnkr detta beror främst 
på försäkringsintäkter för en brand, och hyresintäkterna som 
ökar med 0,7 procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med 
+12,5 mnkr (+18,9 procent) framför allt beroende ökningen av 
återställningskostnader i samband med översvämningar och en 
brand samt att avskrivningarna ökar.

Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr.
  

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. 

Verksamheten under året
Under året har bolaget startat två större projekt, ett ombyggnads-
projekt i Hunnebostrand, Bankeberg, där bolaget beräknas bygga 
36 uthyrningsbara lägenheter, samt Ekelidberget i Bovallstrand, 
där bolaget beräknas bygga 24 yteffektiva mindre lägenheter. 

Bolaget har under året drabbats av två oförutsedda händelser. 
Dels en brand på Munkebergsgatan i Bovallstrand som påverkade 
fyra hyreslägenheter, dels översvämning på Mejselgatan i Kungs-
hamn samt Strandvägen på Malmön. Händelserna har inneburit 
högsta prioritet på att lösa de drabbade hyresgästernas behov av 
ersättningsbostad samt omhänderta och återställa skadat material.

Med anledning av covid-19-restriktioner har bolaget fått nedpri-
oritera inre underhåll till förmån för yttre underhåll som kunnat 
genomföras på ett säkrare sätt med bättre distansering

Åren som kommer
Bolaget förväntar sig en normal utveckling under 2022. Påbör-
jade byggprojekt beräknas fortsatt vara igång och Ekelidberget 
beräknas vara klart under hösten 2022 för inflyttning, och Banke-
berg beräknas pågå hela året för att vara klart för inflyttning i 
början av 2023 i enlighet med projektplanen. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 88,9 90,9 98,3

Kostnader -70,5 -66,0 -78,4

Rörelseresultat 18,4 24,9 19,8

Finansnetto -11,5 -12,0 -10,7

Resultat efter  
finansiella poster 6,9 12,9 9,1

Bokslutsdispositioner  
och skatt -2,4 -2,3 -2,0

Årets resultat 4,5 10,6 7,1

Låneskuld 496,0 496,0 496,0

Investeringar 18,0 9,9 31,6

Soliditet 17% 19% 19%

Ekelidbergets nybyggnation i Bovallstrand /Sotenäsbostäder AB. Fotograf: Simon Sällström

https://www.sotenasbostader.se/


Sotenäs Vatten AB
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. 

Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag 
om 0,1 mnkr (föregående år 2,8 mnkr).  Det minskar tidigare års 
underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr. 
VA-fond på 22,6 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Låneskulden 
är oförändrad och uppgår till 243 mnkr (föregående år 243 mnkr). 
Investeringsutgifterna har uppgått till 29,8 mnkr. 

De största investeringar för året avser Hästskobacke på Malmön 
12,3 mnkr och Dale vattendämme 6,7 mnkr . Budgeten för året 
var beslutad till 25,2 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Bolaget äger i sin 
tur 29 procent i Västvatten AB. 

Verksamheten under året
I slutet av juli kom ett kraftigt skyfall över Sotenäs vilket resulterade 
i ett flertal översvämningar. Ett forum tillsammans med Sotenäs 
kommun, Sotenäsbostäder och Trafikverket har startats upp för 
att identifiera vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att 
minska belastningen vid stora regn och dess påverkan i framtiden. 

Utredningen av Sotenäs avloppsreningsverk har genomförts. 
Sotenäs Vatten AB:s styrelse har valt att gå vidare med alternativet 
som innebär att ett nytt verk ersätter de befintliga. Ärendet är 
skickat till kommunen. 

Åren som kommer
För kommande år ligger fokus på långsiktig vattenförsörjning, 
tillsammans med översyn av verk och ledningsnät som är äldre 
och i behov av stort underhåll. Därtill kommer behov av långsiktig 
klimatanpassning och förändrade säkerhetskrav.  Detta beräknas 
framöver innebära mycket omfattande investeringar. 

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar 
bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och 
kännedom om befintlig status på verk och ledningar.

Andra kommande utmaningar är en eventuell höjning av 
havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. 

Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägard-
irektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs 
Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verk-
samheten. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 60,1 58,9 67,3

Kostnader -59,0 -57,7 -66,0

Rörelseresultat 1,1 1,3 1,3

Finansnetto -1,1 -1,3 -1,3

Resultat efter  
finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt -0,0 -0,0 0,0

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Låneskuld 245,0 243,0 243,0

Investeringar 20,2 20,8 29,8

Fakturerade anläggningsavg. 13,8 8,4 6,3

Soliditet 1 % 1 % 1 %

Lagning av huvudventil som förser Malmön med vatten /Sotenäs Vatten AB Fotograf: Viktoria Olsson

https://vastvatten.se/2.27b973501572b7bbd48205fc.html


Sotenäs RehabCenter AB
Bolaget driver bad-, konferens-, och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren i Väjern. Målsättningen är att ska-
pa förutsättningar för besökarna att delta i olika badaktiviteter, att ge företag och organisationer möjlighet 
till förbyggande rehabiliteringsåtgärder samt att ge rehab-aktörer och organisationer möjlighet att bredda sin 
verksamhet med motion i olika former kombinerat med utbildningsverksamhet.

Intäkterna för året 2021 är något högre än för 2020 men det är fortfa-
rande en markant minskning mot 2019 vilket beror på pandemin. 
Även kostnaderna har ökat något jämfört med år 2020. Samman-
taget innebär det att driftbidraget från ägaren år 2021 uppgår till 
2,7 mnkr jämfört med 2,8 mnkr för 2020.

Tillgångarna i bolaget ökar under året med 0,8 mnkr. Skulderna 
är oförändrade år 2021 och uppgår till 25,1 mnkr. 

Soliditeten uppgår till 19 procent. 
Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr 

varav bolaget nyttjar 25 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent.

Verksamheten under året
Året inleddes med att anläggningen var stängd för allmänheten på 
grund av den fortgående coronapandemin och folkhälsomyndig-
hetens restriktioner. Eftersom anläggningen har sjukgymnast på 
plats och då Tumlaren är en rehabiliteringsanläggning var gym och 
varmvattenträning ändå öppna för ett fåtal kunder med remiss och 
i behov av rehabiliteringsträning. Simundervisningen för Sotenäs 
kommuns skolor upphörde till följd av pandemin men kom sedan 
stegvis igång under hösten. 

För att hålla nere kostnaderna deltidspermitterades personal 
under första halvåret och bolaget kunde söka bidrag från Tillväxt-
verket. Ytterligare sparåtgärder innebar sänkta vattentemperaturer 
i bassängerna. 

Totalt inom alla verksamhetsområden uppgick under året antalet 
besök till 40 590 vilket är en minskning med 17 824 besök eller 31 % 
jämfört med 2020. Minskningen är främst beroende på pandemin.  

Åren som kommer
Bolaget kommer även inledningsvis 2022 vara starkt påverkat 
av pandemin. Skolbadsavtalet mellan bolaget och kommunen är 
reviderat vilket innebär att omfattningen i avtalet är halverats. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer från och med 2022 inte 
lägre bidra till köp av varmvattenträning för personer med rehabi-
literingsbehov.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 8,9 6,3 6,9

Kostnader -11,2 -9,1 -9,5

Rörelseresultat -2,4 -2,8 -2,6

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1

Resultat före ägartillskott -2,4 -2,8 -2,7

Låneskuld 20,8 25,1 25,1

Investeringar 5,0 0,1 0,00

Soliditet 17 % 18 % 19 %

Badanläggningen Tumlaren stängde ner i november på grund av covid-19 /Sotenäs RehabCenter AB

https://tumlaren.com/


Rambo AB
Rambo, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, bildades 1981 och är samägt av de fyra kommunerna 
Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum. Rambo AB har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig 
avfallshantering. Kommunerna har lika stora ägarandelar, dvs 25 procent.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till +9,9 mnkr (föregående år 
+6,3 mnkr). Årets resultat uppgår till 2,3 mnkr (föregående år 1,1 mnkr). 
Av de fyra affärsområdena redovisar hushållen ett positivt rörelsere-
sultat på totalt 0,6 mnkr. Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett 
positivt resultat på 1,0 mnkr. Årets investeringar uppgår till 20,7 mnkr 
(föregående år 10,4 mnkr). Investeringarna ligger främst i affärsområde 
"Insamling och Avfallshantering". Låneskulden minskar med 5,0 mnkr. 
Sotenäs kommun har beslutat om kommunal borgen om maximalt 
25,8 mnkr för lån i samband med införande av fyrfackssystem. Då 
införandet är försenat är borgensåtagandet inte än utnyttjat.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger tillsammans med Lysekil, Tanum och Munke-
dals kommuner bolaget. Ägarandelarna uppgår till 25 procent 
vardera.

Verksamheten under året
Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvatten-
frågan på Sivik. Mätningar har utförts av deponigasläckaget från 
deponierna på Tyft och Hästeskeds avfallsanläggningar samt ett 
pilotprojekt med ett metanoxiderande filter har inletts på Hästesked. 
Under året har anläggningarna Sivik och Hästesked kompletterats 
med bommar till vågsystem och bommar in till Hogenäs anlägg-
ning har monterats. 

Åren som kommer
Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det 
kommunala ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad som 
kommer att hända med insamlingsansvaret samt ersättningen för 
resterande förpackningar. 

Passersystem kommer successivt monteras och färdigställas 
på samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i 
full drift med regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade 
infarter monterat senast under sommaren 2022. Införandet av nya 
insamlingssystem i Sotenäs kommun kommer gå in i en mer aktiv 
fas då förutsättningarna för införandet blir tydliga i och med att 
framkomlighetsinventeringen färdigställs. Under 2022 kommer 
arbetet med framkomlighetsinventering i Tanums kommun att 
påbörjas. Arbetet med Siviks lakvattenrening kommer fortsätta 
även under 2022.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 168,4 174,7 191,0

Kostnader -165,4 -168,1 181,1

Rörelseresultat 2,9 6,5 10,0

Finansnetto -0,1 -0,3 -0,1

Resultat efter finans. poster 2,8 6,3 9,9

Bokslutsdispositioner  
och skatt -2,7 -5,2 -7,6

Årets resultat 0,0 1,1 2,3

Låneskuld 29,9 25,3 20,3

Investeringar 38,1 10,4 20,7

Soliditet 48 % 54 % 55 %

För att öka trafiksäkerheten är infarten till Hogenäs återvinningcentral förlängd med en extra passage /Rambo AB

https://www.rambo.se/


Stiftelsen Industrihus i Sotenäs
Stiftelsen skapades i syfte att tillhandahålla lokaler, främst för industriändamål.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun är stiftare.

Verksamheten under året
Stiftelsen Industrihus i Sotenäs har varit vilande under året. 
Stiftelsen har under 2021 inte innehaft några lokaler och verksam-
heten är vilande. Under året har arbete för avveckling pågått.

Åren som kommer
Fortsatt arbete med avveckling av stiftelsen.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter - - -

Kostnader -0,0 -0,0 -0,0

Rörelseresultat -0,0 -0,0 -0,0

Finansnetto 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finans. poster 0,0 -0,0 -0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt -0,0 - -

Årets resultat 0,0 -0,0 -0,0

Låneskuld - - -

Investeringar - - -

Soliditet 100 % 100 % 100 %

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs är vilande. Vy från Väjern



Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och 
genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksam-
heten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning 
till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts med  den inriktning 
och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande 
utmaningar för kommunen mot bakgrund av covid-19. Kommun-
sektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en 
global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har 
under året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen 
och nämnderna arbetet med krishantering. Den övergripande 
granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom 
sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation har 
arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som 
uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser 
att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar 
med att hantera konsekvenserna av covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar 
i Sotenäs kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-

ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2020.

Kungshamn den 19 april 2021

Elving Claesson
Ordförande

Håkan Axelsson
Vice ordförande

Veikko Larsson

Björn Hartvigsson

Mats Nilsson
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sotenäs Kommun granskat 

årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 18 mars 2022.  

  

Vår sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt. 

 Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller 
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, 
finansiering och ekonomiska ställning 

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 16 mnkr och ett eget kapital om 523,9 mnkr för 

kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 23,7 mnkr och 661,5 mnkr. 

Årets resultat, 16 mkr är 10,5 mkr högre än budget, 1,9 mkr lägre än föregående år och 
innebär att kommunen efterlever balanskravet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och 
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Revisionsobjekt är Kommun som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande.  

När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det 
sätt som fullmäktige bestämmer och granskas i Sotenäs Kommun inom ramen för den 
grundläggande granskningen. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om 
kommunal bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 
kap. 2 §) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker 
inom ramen för revisionsberättelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)? 

 Finns väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner vad gäller 
årsredovisningens beskrivningar av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning? 

 Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar? 

 Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
finansiellt perspektiv? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
verksamhetsperspektiv? 

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar 

normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och 

kommunens egna styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges budget 
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2.3. Genomförande 

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelsen 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Sammanställd redovisning 

 Drift- och investeringsredovisning 

 Noter 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner.  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Fel i 
räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om 
de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen hade påverkat dennes 
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår 
granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här 
framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som 
gjorts under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av 
kommunens redovisningsansvarige. 

I årsredovisningen framgår i avsnittet Notförteckning, under rubrik Redovisningsprinciper,  

de principer som tillämpas med hänsyn till lag och rekommendationer. Det framgår av 

redovisningsprinciperna i årsredovisningen och i denna rapport vilka avvikelser från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer som finns.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 
Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker: 
 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 

 
Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl 
kommunen som juridisk person och som koncern.  
 
Bedömning: Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR 
och RKR R15.  

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling  

Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga 
förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre 
trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform. 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling är tillräcklig.  

3.1.2. Den kommunala koncernen 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i 
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är 
av väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera 
organisationsscheman/tablåer.  
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av den kommunala koncernen är tillräcklig.  

3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte 
redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen 
av den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.  
 
Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:  
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• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. 
Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats. 

• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och 
kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av 
pensionsmedel enligt normerat schema. 

• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen i avsnittet är tillräcklig. 

3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella 
rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån 
nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser 
kan vara:  
 

• Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet 
• Omstruktureringar 
• Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 
• Större investeringar 
• Betydande rättstvister 

 
Årsredovisningen innehåller upplysningar om påverkan Covid -19 inom 
nämndverksamheten, övergripande händelser inom respektive nämnd.   
För kommunkoncernen upplysningar om Vision 2032, större investeringar såsom 
byggande av lägenheter i Bankeberg i Hunnebostrand och Ekelidberget i Bovallstrand, VA-
utredning gällande närmsta 70 åren, framkomlighetsinventering, ingångna 
samverkansavtal, pågående tvister gentemot skatteverket gällande ränta VA-bolaget 
genom kommunen (350 tkr) samt gentemot försäkringsbolagen gällande översvämningar 
somrarna 2017 och 2021.  
 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är 
tillräcklig. 

3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende 
styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. 
Avsnittet kan beskriva: 

• Ansvarsstruktur – styrenheter 
• Centrala styrdokument 
• Mål, budget och ramar 
• Planering, uppföljning och uppsikt 
• Intern kontroll 

Årsredovisningen innehåller följande rubriker  

• Styrning av koncernen 
• Styrning av kommunen 

o Mål- och resursplan 
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o Styrdokument 
o Mål och genomförande 
o Uppföljning 
o Uppsiktsplikt 
o Intern kontroll 

 
 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten är tillräcklig.   

3.2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

3.2.1. God ekonomisk hushållning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med 
betydelse för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och 
andra stycket) uppnåtts och följts.  Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen 
är förenliga med fullmäktigemålen.  
 
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

 

Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Det mål som fullmäktige fastställt inom ramen för god ekonomisk hushållning som är  

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Det är 

kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål som  

kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 

utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 

uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommuner och regioner 

ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  
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I budgeten för 2021 har fullmäktige beslutat om vilka mål, både verksamhetsmässiga och 

finansiella, som ska följas upp och bedömas utifrån om kommunen bedriver en verksamhet 

i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har för 2021 fastställt tre 

finansiella mål för verksamheten samt fem kommungemensamma verksamhetsmål med 

indikatorer och målvärden kopplade till respektive mål. Kommunens bolag inkluderas i tre 

av verksamhetsmålen samt i ett finansiellt mål. 

 

Av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserven framgår följande krav för att uppnå god ekonomisk hushållning:  

• Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.  

• En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att 

uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen.  

 

I årsredovisningen finns en samlad analys och bedömning utifrån måluppfyllelsen om 

kommunen ska anses bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning enligt 

fullmäktiges riktlinjer. Kommunstyrelsens bedömning är samtliga finansiella mål och fyra av 

fem verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda, ett verksamhetsmål bedöms vara delvis 

uppfyllt. 

3.2.2. Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges tre finansiella mål avrapporteras i årsredovisningen: 

• Årets resultat: resultatet i förhållande skatteintäkter och kommunal utjämning ska 

under mandatperioden 2019-2022 uppgå till 1 procent.  

 

I årsredovisningen anges att målet är uppfyllt. Årets resultat uppgår till 16 mnkr och 2,8 

procent som andel av skatteintäkter och generella skattebidrag.  

• Investeringsmål: årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets 

avskrivningar och årets resultat.1 

 

I årsredovisningen anges att målet är uppfyllt. Nettoinvesteringarna uppgår till 35,3 mnkr 

och årets nettoinvesteringar i förhållande till årets avskrivningar och årets resultat uppgår 

till 169 procent. Kommunkoncernens belåning överstiger inte nivån som motsvarar 

belåningstaket hos Kommuninvest.  

 

• Finansiella krav på förvaltningar: verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

 

I årsredovisningen anges att målet är uppfyllt. Nettokostnaden för förskola är högre 2021 

jämfört med 2017 som är kommunens jämförelseår. För grundskola, gymnasieskola och 

äldreomsorg är nettokostnaderna lägre 2021 jämfört med 2017.  

 
1 Målet avser kommunkoncernens belåning, samt årets självfinansieringsgrad i kommunen.  
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3.2.3. Verksamhetsmässiga mål 

Kommunfullmäktige har för 2021 antagit fem kommungemensamma verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning vilka följs upp och bedöms i årsredovisningen. Verksamhets-

målet avseende företagande bedöms vara delvis uppfyllt, övriga mål bedöms vara helt eller 

i hög grad uppfyllda. En analys av måluppfyllelse presenteras för respektive mål. I analysen 

framgår utfall för mått kopplade till respektive mål. Det framgår även måluppfyllelse för de 

mål som nämnderna tagit fram med koppling till kommunfullmäktiges mål. Vidare ges en 

beskrivning och bedömning av kommunens bolags arbete med målen som de omfattas av.  

 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att avrapporteringen av verksamhetsmålen visar en 

god måluppfyllnad då en majoritet av målen bedöms vara uppfyllda under året.  

3.2.4. Avstämning av balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att 
underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om 
annat och hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är 
kopplat till kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett 
föreskrivet schema. 
 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2021 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen     16 

Justering för realisationsvinster 

 

  -2,1 

 

 

Årets balanskravsresultat    13,9 

 

 

Bedömning: Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är 
uppfyllt.  
 
 

3.2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 § granskat om resultatet är förenligt 

med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan 

konstatera att det finns en uppföljning av samtliga mål för god ekonomisk hushållning 

fastställda av fullmäktige. Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen en analys av dessa mål 
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och gör bedömningen att samtliga finansiella mål är uppfyllda, och fyra av fem 

verksamhetsmässiga mål. Kommunens bedömning är därmed att kommunen har en god 

ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att kommunen uppfyller balanskravet.  

 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är 
förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar således styrelsens bedömning att 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

3.3. Granskning av intern kontroll 

3.3.1. Granskningsansats 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll.  
 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer 
 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Investeringsprocessen (anläggningsrutinen) 
- Exploateringsprocessen 

 
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  
 
Övrig granskning som genomförs är:  
 

- Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 
- Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 

poster 
- Granskning av momsredovisning 
- Närståendegranskning 

3.3.2. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 

bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 

bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått 

igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med 

mera. 
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Gjorda iakttagelser 

Vi har noterat att det finns ett flertal rutinbeskrivningar i kommunen. Såsom hantering av 
filer, betala en faktura, registrera fakturor etc. Dock saknas rutinbeskrivning avseende 
anläggningar, investeringar och exploatering. Det är ett fåtal personer som har hand om 
detta. 
 
Kommunens finanspolicy upprättades 2000-06-29 och borde uppdateras. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att rutinbeskrivning upprättas gällande anläggningar, investeringar och 
exploatering. Vi rekommenderar även att kommunens finanspolicy uppdateras och hålls 
aktuell. 

3.3.3. Löneprocessen inklusive pensioner  

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått 

igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

Gjorda iakttagelser 

Från och med 1 januari 2014 har Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner en gemensam 
lönefunktion för löneadministration. Lönefunktionen finns numera fysiskt i Munkedals 
kommun. Lönehanteringen sköts av en gemensam Lönenheten som ansvarar för 
lönehanteringen för tre kommuner. Detta genom avtalssamverkan. De kontroller som 
genomförs av löneenheten är därtill genomförda av Sotenäs kommun.  
Nedan lämnas iakttagelser som avrapporterats till Munkedals kommun: 
 
Det finns möjlighet för chefer att följa upp lön på sina anställda, på brutto- och nettonivå, 
utan återrapportering till löneavdelningen. Avvikelserapporten från självservice attesteras 
av behörig chef i lönesystemet, men det görs inte någon dokumenterad uppföljning av att 
rätt lön betalas ut till de anställda av respektive chef. Rimlighetsbedömning genomförs på 
totalnivå av löneadministratörerna och av ekonomipersonalen i samband med registrering i 
ekonomisystemet. Under 2019 påbörjades testning i ett pilotprojekt för vissa avdelningar 
där cheferna ska kontrollera lönen på brutto/nettonivå och signera att detta genomförts i 
ekonomisystemet. Om det fungerar bra förväntas det tillämpas på samtliga förvaltningar.  
 
 

Rekommendation 

Lönesystemet har flertalet inbyggda kontroller för att minimera fel men vi anser det ändå 
av stor betydelse att respektive chef ser över brutto- respektive nettolöner per person och 
rapporterar detta till löneadministrationen. Likaså bör ekonomienheten göra en 
rimlighetsbedömning av lönerna i samband med bokföringen av löner och avgifter på 
totalnivå.  Vi rekommenderar kommunen att använda sig av möjligheten att 
stickprovsmässigt analysera logglistorna över ändringar i fast data. 
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3.3.4. Inköps- och utbetalningsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.  

Gjorda iakttagelser 

Det finns rutinbeskrivningar för inköp och upphandling samt för inköp och 
direktupphandling. Ekonomiadministratör ser till att leverantörsfakturorna behandlas i 
kommunens system fram till utbetalning. Inköp och upphandling ska genomföras i enlighet 
med upphandlingslagstiftning, policy, riktlinjer och rutiner som finns.  
Systemet känner av beloppsgränser och en faktura går till attestant med lämplig 
beloppsgräns. Om denne person inte skulle vara på plats eskalerar den endast högre upp i 
organisationen. 

3.3.5. Anläggningsprocessen 

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 

tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 

dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för 

anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört 

granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för 

anläggningsregistret. 

Gjorda iakttagelser 

Vi noterar att kommunen i samband med del- och årsbokslut inte genomför någon kontroll 
av anläggningsregistret med avseende på nyttjandeperiod, fysisk inventering och eventuellt 
nedskrivningsbehov.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att ytterligare stärka kontroll av nedskrivningsbehov utöver den kontroll 
som sker enligt ovan genom att kommunen i samband med del- och årsbokslut skickar ut 
utdrag ur anläggningsregistret till ansvariga chefer som går igenom listorna och intygar att 
de är korrekta med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov och inventering.  

3.3.6. Exploateringsprocessen 

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med 

inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även 

omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar. 

Gjorda iakttagelser 

Föregående år påbörjades arbete med processen kring Exploatering och Riktlinjer för 
Exploateringsredovisning med kommunens ekonomiavdelning och samhällsbyggnads-
förvaltningen för att ta fram riktlinjer före exploateringsredovisning mot bakgrund av ny 
lagstiftning och rekommendationer kopplat till exploateringsredovisning.  
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Årligen i samband med avrapportering av bokslutet görs en sammanställning över pågående 
projekt i förhållande till budgeten som också lämnas till politikerna. Någon avrapportering i 
övrigt avlämnas inte varken från ekonomi eller från tekniska avdelningen.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att slutföra arbetet med att ta fram en skriftlig 
rutinbeskrivning för hanteringen av exploatering.  
 

3.3.7. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning 

Granskning av väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga poster har 

utförts genom att stickprovsvis granska ett antal fakturor med avseende på rörelsegiltighet, 

F-skattsedel, momsregistreringsnummer, attester, ramavtal etc. Likaså har vi granskat ett 

antal kostnader för representation, utbildning och liknande kostnader med avseende på att 

syfte, deltagarförteckning, program etc. framgår av underlaget.  

Inga väsentliga iakttagelser har framkommit i samband med vår granskning. 
 

3.4. Räkenskaper 

3.4.1. Årets resultatutfall 

 
Årets resultat 16 mkr vilket är 10,5 mkr högre än budget på 5,5 mkr. Resultatet är inte 
påverkat av några jämförelsestörande poster. 

3.4.2. Resultaträkning och balansräkning 

Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2021 om 16 mnkr, vilket är 10,5 mnkr högre än 

budget 2021. Skillnaden förklaras av att nämndernas samlade resultat uppvisar överskott 

(5,3 mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar överskott (21,4 mnkr), 

planenliga avskrivningar (-14,7 mnkr) till följd av nedskrivning av detalj- och översiktsplaner 

om -15,3 mnkr, exploateringsverksamhet (-5,6 mnkr), pensions och personalkostnader (2,7 

mnkr), vinst försäljning anläggningstillgångar (2,1 mnkr).  I övrigt mindre avvikelser (totalt 

-0,7 mnkr). 
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Jämfört med föregående år har kommunens intäkter minskat med 1,3 mnkr. Kommunens 
kostnader har ökat med 20,7 mnkr jämfört med föregående år där personalkostnader utgör 
den största kostnadsposten (67%).  Personalkostnader har ökat med 11,6 mnkr jämfört med 
föregående år. Kostnader för bidrag har minskat -10,6 mnkr till följd av ändring av hantering 
av anläggningsbidrag till föreningar. I övrigt har verksamhetens kostnader ökat med 12 
mnkr vilket kostnader för konsulttjänster samt högre kostnader för el och snöröjning.   
 

I årsredovisningen återges en analys avseende utfall mot budget under avsnittet 
”Driftredovisning”. 
I årsredovisningen under avsnittet ”Finansiell analys av kommunen” återfinns kommunens 

resultatanalys. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår 
bedömning att kommunens resultaträkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner eller fel i väsentlig omfattning.   

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar  

Årets aktiveringar 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 

att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 

förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter.  

Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om tillämpade avskrivningstider. 

 

Under året har investeringar gjorts om 35,3 mnkr (31,8 mnkr). Årets aktiveringar är fördelat 
på byggnader och mark, pågående anläggningar, maskiner och inventarier samt 
immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna är lägre än de budgeterade 64,1 mnkr.  
 
De största investeringarna under året avser Infrastruktur, varav GC-väg norr om 
Bovallstrand 4 mnkr, inköp av mark 2,7 mnkr, åtgärder murar 2,1 mnkr, flytt av förskola till 
Smögens skola 4,7 mnkr invändiga ytskikt Hedalens förskola 1,8 mnkr.  
 
Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året utan att notera några väsentliga fel.  
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Eget kapital 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 finns det enligt kommunallagen en möjlighet att reservera 
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan 
användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.  
 
Sotenäs kommun har beslutat att använda sig av en resultatutjämningsreserv, vilken 
maximalt får uppgå till 20 mnkr. Årlig reservering kan högst göras med ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen; den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Med 2020 års reservering av 
medel till resultatutjämningsreserven om 2,5 mnkr uppgår den till 20 mnkr och är därmed 
fylld. 

Avsättningar 

Pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska skuld-
föras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredo-
visas i balansräkningen.  
 
Kommunen redovisar 14,3 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 
1998 om 221 mnkr som ansvarsförbindelse. Redovisningen baseras på Skandias 
pensionsskuldsberäkning. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både tillgångar och skulder är det vår 
bedömning att kommunens balansräkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner.  

Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas vid 
redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller 
ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt 
måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren eller inte.  
 
I årsredovisningen har kommunen inte beaktat alla de leasingavtal som kan vara finansiella 
leasingavtal i redovisningen. Kommunen kommer att utreda och utvärdera detta under 
2022. Vi noterar således att kommunen kan ha ytterligare leasingavtal utöver de som 
redan redovisas vilka kan betraktas som finansiella leasingavtal i enlighet med RKR R5. 
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Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella eller 
finansiella leasingavtal. 
  

3.4.3. Kassaflödesanalys 

Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett 
några noteringar.  

3.4.4. Sammanställda räkenskaper 

Sotenäs kommun upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för företag 
där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen 
ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till minst 20 procent av 
röster och kapital. 

Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
och noter. Vi har granskat upprättad koncernredovisning, innehållande samtliga bolag. Vi 
har granskat gjorda koncernelimineringar stickprovsvis samt analyserat förändringen 
mellan ingående och utgående eget kapital.  

Vid konsolidering mellan kommunen och dess bolag har anpassningar gjorts till LKBR samt 
RKR´s rekommendationer.  

 

 

Vår bedömning 

Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet 
med LKBR och RKR R16 och ge en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska 
ställningen för Sotenäs Kommun och dess koncern per den 31 december 2021. Vid 
granskningen har inga fel av väsentlig karaktär identifierats.  

3.4.5. Noter 

Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar 
lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa 
korrekt avspeglar de underliggande räkenskaperna.  

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräckliga 
tilläggsupplysningar i noter. 
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3.4.6. Drift- och investeringsredovisning 

 
Driftredovisningen visar hur den löpande verksamhetens utfall förhåller sig till den budget 
som fastställts.  

Investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsverksamheten och har 
utformats så att utfallet överskådligt kan stämmas av mot fullmäktiges budget. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräcklig information 
gällande drift- och investeringsredovisning enligt ovan.  

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

Göteborg den 19 april 2022 

 

 

                 
Liselott Daun              Anna de Blanche   

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Auktoriserad revisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Sotenäs kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

god kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder med undantag för valnämnden och har genomförts genom 

protokollgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger med styrelsens och nämndernas 

presidier. I figuren nedan redovisas granskningens sammanställda bedömning per nämnd och 

styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning och intern kontroll.  

 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen. 

 
Antal av styrelse/nämnder som säkerställt, i allt väsentligt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som delvis eller inte fullt ut säkerställt tillräcklig styrning/ 

uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt styrning/ 

uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningens har förbättringsområden identifierats.  

 

Vi rekommenderar byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att den arbetet med intern kontroll följer kommunens anvisningar. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-

prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 

revisionssed.  

Bakgrund till granskningen samt metod och avgränsningar beskrivs i bilaga 1. Källförteckning 

återfinns i bilaga 2. Revisionskriterier och kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 3.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-

ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt? 

▪ Har nämnden tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de 

fungerar som styrsignaler till verksamheten? 

▪ Har nämnden tydliga beslutsunderlag och protokoll 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. 

▪ Har nämnden en tillfredsställande ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och 

rapportering? 

▪ Har nämnden en tillfredsställande uppföljning och rapportering av verksamhetens 

resultat? 

▪ Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser? 

▪ Har kommunstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styr- och ledningssystem. 

▪ Har nämnden ett systematiskt arbete med sin interna kontroll? 

▪ Har nämnden gjort en egen riskanalys? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen  

 Kommunfullmäktiges mål- och resursplan 2021-2024, budget 2021 

 Reglementen för kommunstyrelse och nämnder 

 Ekonomiska styrprinciper 

 Sotenäs styr- och ledningssystem 

 Reglemente och anvisning för intern kontroll 

 

1 Även fördjupade granskningar och redovisningsrevision utgör grund för grund för ansvarsprövningen.  
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2. Granskningens utgångspunkter 

Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse och 

nämnder i kommunens styrmodell samt i kommunallagen. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Sotenäs kommuns Mål- och resursplan 2021-

2024, budget 2021. Vidare bygger nedbrytningen på reglemente och anvisningar för intern 

kontroll samt reglemente för kommunstyrelse och nämnder. Detta tillsammans med 

kommunallagen bildar ett ramverk som beskriver hur styrelse och nämnder enligt fullmäktiges 

riktlinjer ska arbeta med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten 

för de avvikelser som lyfts fram i kapitel 3-7. Ytterligare beskrivning av granskningens 

revisionskriterier framgår i bilaga 3.  

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer, aktiviteter och målvärden 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål  

A3. Följsamhet mot reglemente  

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

B1. Följt upp nämndens målarbete och ekonomi tertialvis under året 

B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS) 

B3. Analyserat samt vidtagit aktiva åtgärder vid avvikelser i verksamhet eller ekonomi 

B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag och förbund2 (KS) 

 

 Tillräckligt arbete med internkontroll  

C1. Genomfört en riskanalys 

C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med anvisningar 

C3. Följt upp arbetet med internkontroll  

C4. Följt upp kommunens samlade arbete med internkontroll, inklusive i bolagen (KS) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sotenäs kommun äger delar av Rambo AB och är ensam ägare av Sotenäsbostäder AB, Sotenäs 

Vatten AB samt Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäs kommun är medlem i Fyrbodals kommunalförbund. 
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3. Kommunstyrelsen 

I kommande kapitel (3-7) beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens och nämndernas 

styrning, uppföljning och uppsikt samt interna kontroll utifrån kraven som beskrivs i kapitel 2 

och bilaga 3. Därtill redogörs för resultat av dialog med styrelsens och nämndernas presidium. 

Samtliga kapitel avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Styrning  

Av 2021 års bokslutsrapport framkommer att ett av kommunstyrelsens nio mål är delvis 

uppfyllt. Resterande mål bedöms som helt eller i hög grad uppfyllda.  

Inga övriga avvikelser noterades avseende arbetet med att bryta ned fullmäktiges mål, 

fastställa budget/verksamhetsplan samt följsamhet mot reglemente. 

3.1.2. Uppföljning 

Av bokslutsrapport för 2021 framkommer att kommunstyrelsens utfall är ett överskott mot 

budget om 1,4 mnkr. Överskottet härleds till ökade intäkter för parkeringsavgifter, ökat bidrag 

för höga sjuklönekostnader, samt överskott från kommunens bredbandssatsning. 

Inga övriga avvikelser noterade avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

3.1.3. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen antog sin internkontrollplan för 2021 i november 2020, vilket är senare än 

anvisningar för intern kontroll anger. Enligt uppgift görs varje år ett undantag för 

kommunstyrelsen som antar sin internkontrollplan i november. Detta för att kommunstyrelsen 

ska kunna anta sin internkontrollplan för kommande år samtidigt som styrelsen tar del av 

nämndernas uppföljning av sina internkontrollplaner.  

Vid helårsuppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 framgår att en av åtta 

genomförda kontroller visar avvikelser3. Resultat presenteras för de genomförda kontrollerna 

och åtgärdsförslag lämnas för kontrollen som visade avvikelse. En kontroll har inte 

genomförts4. Kontrollområdet föreslås istället flyttas till 2022 års internkontrollplan. 

Vid uppföljning av de kommunala bolagens internkontrollplaner i november 2021 framgår att 

Sotenäs Rehabcenter AB inte har genomfört kontroller under 2021. Enligt protokoll har 

kommunen fört dialog med bolaget om processen för att få till stånd ett internkontrollarbete. 

Vid återrapportering till kommunstyrelsen av internkontrollplan 2022 planeras även Sotenäs 

RehabCenter inkluderas.  

 

3 Ett område kopplat till delegationsordning bedömdes behöva utvecklas. Kontroll har genomförts av att 
beslut om deltagande i projekt följer antagen delegationsordning. Av 14 kontrollerade projekt återfanns 
beslut i diariet eller i protokoll från KSAU enbart i fem av projekten.  
4Kontrollområdet medarbetarsamtal har inte genomförts vid helårsuppföljningen av intern kontroll i 
oktober då medarbetarsamtal hålls under hösten. Kontrollområdet avser kontrollera att 
medarbetarsamtal dokumenteras enligt gällande direktiv.  
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I övrigt inga avvikelser noterade avseende arbetet med riskanalys och internkontrollplan.  

3.2. Dialog med kommunstyrelsens presidium 

 Pandemin har fortsatt varit i fokus i kommunstyrelsens arbete under 2021. En 

pandemigrupp etablerades i mars 2020 som har fortsatt haft regelbundna möten under 

2021. Pandemigruppen har stämt av aktuellt läge, tagit fram direktiv och rutiner, 

kontrollerat behov av skyddsmaterial samt diskuterat bemanningsfrågor. En 

enkätundersökning av kommunanställdas upplevelser under pandemin har genomförts 

för att ge underlag till kommunens fortsatta arbetsmiljöarbete. Resultatet visar att de 

anställda upplever att anpassningen till de restriktioner och direktiv som pandemin 

medfört har fungerat väl, men att samverkan mellan förvaltningarna är ett 

utvecklingsområde.  

 En bolagsstyrningsgrupp har arbetat med att revidera styrdokument för Rambo AB. Vid 

tillfället för dialogen inom denna granskning var arbetet pausat då ny ekonomichef 

tillträtt i kommunen. Arbetet med bolagets styrdokument skulle påbörjas igen.  

 Kommunen har haft ett eftersatt underhåll på sina lokaler och anläggningar. En 

underhållsplan finns framtagen för arbetet fram till 2027. Under 2021 har underhåll av 

verksamhetslokaler prioriterats. Underhållsåtgärderna avsåg i första hand byte av tak 

och fasader, invändig upprustning, samt värme och ventilation.  

3.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att kommunstyrelsen i 

allt väsentligt har följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag 

ska brytas ned och att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa. Av granskningen 

framgår att ett av nio mål bedöms delvis uppnås, övriga mål bedöms uppnås.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

ekonomisk rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. 

Kommunstyrelsen har erhållit ekonomisk uppföljning per februari, mars, maj, juni, september, 

oktober, november, samt tertialrapport per april och delårsrapport per augusti i enlighet med 

kommunens ekonomiska styrprinciper. Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2021 visar 

på ett överskott mot budget om 1,4 mnkr. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämnder, 

bolag och kommunalförbund. Det framgår av granskningen att Sotenäs Rehabcenter inom 

ramen för intern kontroll inte har genomfört kontroller för 2021. Vi ser positivt på att en dialog 

förts mellan kommunen och bolaget för att inom bolaget upprätta ett sådant arbete under 2022.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har arbetat med intern kontroll i enlighet med 

kommunens anvisningar. Granskningen visar att styrelsen antog till internkontrollplan 2021 

senare än anvisningarna anger. Internkontrollplanen har föregåtts av en riskanalys i enlighet 

med anvisningarna. Granskningen visar att styrelsen antog internkontrollplan 2021 senare än 

anvisningarna anger för att sammanfalla med nämndernas uppföljning av sina intern-

kontrollplaner. Vid helårsuppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 framgår 

att en av åtta genomförda kontroller visar avvikelser, samt att en kontroll inte genomförts. 
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4. Byggnadsnämnden 

4.1. Iakttagelser 

4.1.1. Styrning 

Inga avvikelser noterades avseende arbetet med att bryta ned fullmäktiges mål, fastställa 

budget/verksamhetsplan samt följsamhet mot reglemente.  

4.1.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår inte att nämnden har följt upp ekonomi per september. Enligt ekonomiska 

styrprinciper ska uppföljning av ekonomin, utöver tertialrapport och delårsrapport, göras per 

februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Det finns dock en ekonomisk 

rapport med helårsprognos även för september månad. Enligt uppgift har nämnden tagit del 

av månadsvisa ekonomiska rapporter via e-post, och behandlar vanligen även rapporterna vid 

nämndssammanträden.  

Av bokslutsrapport för 2021 framgår att nämndens utfall är ett överskott mot budget om 2,5 

mnkr. Överskottet härleds till ett överskott i bostadsanpassningsverksamheten, högre intäkter, 

samt lägre kostnader än budgeterat för kompetensförsörjning.  

I övrigt ingen avvikelse noterad avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

4.1.3. Intern kontroll 

Av internkontrollplan 2021 framgår inte vid vilken frekvens uppföljning av kontrollmomenten 

ska ske, vem som ansvarar för att utföra uppföljningen eller när uppföljningen ska rapporteras 

till nämnden, vilket ska framgå av internkontrollplanen enlig anvisningar i reglemente för intern 

kontroll samt anvisningar för intern kontroll 2021.  

Vid helårsuppföljning av byggnadsnämndens internkontrollplan för 2021 framgår att en av sex 

genomförda kontroller visar avvikelser5.  

I övrigt inga avvikelser noterade avseende arbetet med riskanalys och internkontrollplan.  

4.2. Dialog med byggnadsnämnden 

 Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten under 2021.  

 Personalbrist och vakanser har varit en utmaning under 2021. Förvaltningen har haft 

utmaningar med att tillsätta två vikariattjänster, tjänsterna tillsattes med 

tillsvidareanställningar för att vara mer konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner.  

 Förvaltningen har under året prioriterat handläggning av bygglovsärenden över 

tillsynsärenden. Antalet tillsynsärenden har ökat under pandemin. Nämnden har gett 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en tillsynsplan för att kunna arbeta mer proaktivt 

med tillsynsärenden. 

 

5 Ett område kopplat till digitalisering av befintliga detaljplaner. Kontrollen visade att digitalisering av 

befintliga detaljplaner har avbrutits på grund av resursbrist vilket behövde åtgärdas.  
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4.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att 

byggnadsnämnden har följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och 

uppdrag ska brytas ned och att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, samt att 

budget innehållande styrande verksamhetsmål ska fastställas senast i december. 

Vi bedömer att byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

ekonomisk rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. 

Byggnadsnämnden har erhållit ekonomisk uppföljning per februari, mars, maj, juni, oktober, 

november, samt tertialrapport per april och delårsrapport per augusti i enlighet med 

kommunens ekonomiska styrprinciper. Däremot noterar vi att det inte framgår av protokoll att 

nämnden har erhållit ekonomisk uppföljning per september. Byggnadsnämndens ekonomiska 

resultat för 2021 visar på ett överskott mot budget om 2,5 mnkr. 

Vi bedömer att byggnadsnämnden inte fullt ut har arbetat med intern kontroll i enlighet med 

kommunens anvisningar. Granskningen visar att nämndens internkontrollplan inte följer 

kommunens anvisningar och reglemente för intern kontroll. Vid helårsuppföljning av 

byggnadsnämndens internkontrollplan för 2021 framgår att en av sex genomförda kontroller 

visar avvikelser.  
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5. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

5.1. Iakttagelser 

5.1.1. Styrning 

Inga avvikelser noterades avseende arbetet med att bryta ned fullmäktiges mål, fastställa 

budget/verksamhetsplan samt följsamhet mot reglemente. 

5.1.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår inte att nämnden har följt upp ekonomi per september. Enligt ekonomiska 

styrprinciper ska uppföljning av ekonomin, utöver tertialrapport och delårsrapport, göras per 

februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Det finns dock en ekonomisk 

rapport med helårsprognos även för september månad. Enligt uppgift har nämnden tagit del 

av månadsvisa ekonomiska rapporter via e-post, och behandlar vanligen även rapporterna vid 

nämndsammanträden.  

Av bokslutsrapport för 2021 framgår att nämndens utfall är ett överskott mot budget om 0,1 

mnkr. Tidigare under året har nämnden prognostiserat ett underskott. Av den ekonomiska 

uppföljningen per mars framgår att nämnden prognosticerade en negativ avvikelse mot budget 

för helåret om 0,1 mnkr. Nämnden godkände förvaltningens förslag om åtgärder för budget i 

balans.  

I övrigt ingen avvikelse noterad avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

5.1.3. Intern kontroll  

Vid helårsuppföljning av miljönämndens internkontrollplan för 2021 framgår att en av tre 

genomförda kontroller visar avvikelser6. 

I övrigt inga avvikelser noterade avseende arbetet med riskanalys och internkontrollplan.  

5.2. Dialog med miljönämnden 

 Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten under året. Distansarbete har tillämpats. 

Det beskrivs även ha tillkommit extra uppdrag i och med pandemin såsom tillsyn av 

trängsel på serveringsställen. Förvaltningen har gjort cirka 400 besök på restauranger 

i kommunen.  

 Målarbetet har utvecklats under året. Ett arbete har genomförts för att förtydliga att de 

mål som miljönämnden arbetar med har ursprung ifrån alla tre kommuner som 

samverkar genom den gemensamma miljönämnden.  

 

6 Ett område kopplat till handläggning kring remissvar visade på avvikelser. Kontroll visade att remissvar 

gällande detaljplaner behövde utredas vidare och en ny rutin för remissvar togs fram. Kontrollpunkten 

föreslås finnas kvar för kommande år för att säkerställa att rutinen är förankrad.  
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 Nämnden har en uppskjuten ärendemängd. Under pandemin har antal ärenden, 

inklusive remisser till miljönämnden, ökat vilket har inneburit en ökad arbetsbelastning. 

Antalet uppskjutna ärenden beskrivs dock ha varit större under 2020 än under 2021. 

5.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att miljönämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att miljönämnden har 

följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned 

och att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, samt att budget innehållande 

styrande verksamhetsmål ska fastställas senast i december.  

Vi bedömer att miljönämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

ekonomisk rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. 

Miljönämnden har erhållit ekonomisk uppföljning per februari, mars, maj, juni, oktober, 

november, samt tertialrapport per april och delårsrapport per augusti i enlighet med 

kommunens ekonomiska styrprinciper. Däremot noterar vi att det inte framgår av protokoll att 

nämnden erhållit ekonomisk uppföljning per september. Miljönämndens ekonomiska resultat 

för 2021 visar på ett överskott mot budget om 0,1 mnkr. 

Vi bedömer att miljönämnden i huvudsak har arbetat med intern kontroll i enlighet med 

kommunens anvisningar. Nämnden har fastställt en internkontrollplan och följt upp densamma 

i enlighet med anvisningarna. Vid helårsuppföljning av miljönämndens internkontrollplan för 

2021 framgår att en av tre genomförda kontroller visar avvikelser. 
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6. Omsorgsnämnden 

6.1. Iakttagelser 

6.1.1. Styrning 

Av nämndens internbudget för 2021 framgår att det saknas målvärde för en av indikatorerna 

kopplat till ett av nämndens mål.7 Enligt kommunens mål- och resursplan för 2021-2024 ska 

indikatorer kopplas till målen för att indikera om målen uppnåtts eller om utvecklingen går åt 

rätt håll. Ett målvärde för indikatorn framgår dock av nämndens bokslutsrapport. 

Av 2021 års bokslutsrapport framkommer att två av nämndens tio mål bedöms vara delvis 

uppfyllda, och att fyra mål inte är genomförda. Resterande mål bedöms som helt eller i hög 

grad uppfyllda. Flertalet indikatorer saknar utfall till följd av att ett antal undersökningar inte 

genomförts under rådande pandemi.  

Vi noterar i granskningen att vissa av nämndens mål bedöms som helt eller delvis uppfyllda 

trots att en stor andel eller alla indikatorer kopplat till målet saknar ett utfall. Exempelvis 

bedöms målet att kvalitén i särskilt boende ska vara bland de 25 procent bästa i riket som helt 

uppfyllt trots att den enda indikatorn kopplat till målet som avser brukarundersökning inte 

genomförts under 2021 på grund av rådande pandemi. Målet bedöms vara uppfyllt med 

hänvisning till att kommunen har visat goda resultat i tidigare kvalitetsundersökningar. Enligt 

uppgift bedöms vissa mål som helt eller delvis uppfyllda trots att utfall saknas av hänvisning 

till att det finns en marginal för när målen kan anses uppfyllda. Förvaltningen bedömer inte att 

utfallet riskerar att bli lägre än vad marginalen tillåter för att målet ska bedömas vara uppfyllt.  

Inga övriga avvikelser noterades avseende arbetet med att bryta ned fullmäktiges mål, 

fastställa budget/verksamhetsplan samt följsamhet mot reglemente. 

6.1.2. Uppföljning  

Det framgår inte av protokoll att nämnden tagit del av ekonomisk uppföljning per maj, 

september eller november i enlighet med ekonomiska styrprinciper. Enligt ekonomiska 

styrprinciper ska uppföljning av ekonomin, utöver tertialrapport och delårsrapport, göras per 

februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Nämnden har enligt uppgift inte 

tagit del av ekonomisk uppföljning per maj och september då de inte haft sammanträde 

nästkommande månad. Enligt uppgift har nämnden tagit del av uppföljning per november i 

samband med att åtgärdsplanen för budget i balans behandlades på nämndsammanträdet, 

detta har dock inte protokollförts. Därutöver har nämnden behandlat ekonomisk uppföljning 

per juli. Nämnden erhåller enligt uppgift även månadsvis ekonomisk uppföljning via e-post. 

Nämnden har följt upp ekonomin vid varje ordinarie sammanträde.  

Vid varje ekonomisk uppföljning fram till bokslutet har nämnden prognosticerat ett underskott 

mot budget för helåret. Vid uppföljning per februari prognosticerade nämnden ett underskott 

mot budget om 4,7 mnkr för helåret. Underskottet härleddes till kostnader kopplat till pandemin, 

 

7 Indikatorn avseende antal erbjudna praktikplatser under året kopplat till mål 8.1.  
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ökade personalkostnader samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Av bokslutsrapporten 

för 2021 framgår att nämndens utfall för 2021 var ett överskott om 0,3 mnkr mot budget.  

Vid varje ekonomisk rapportering under året har åtgärdsförslag presenterats för nämnden som 

beslutat om åtgärder. Vid nämndsammanträdet i mars 2021 antogs en åtgärdsplan för budget 

i balans. Åtgärdsplanen innehåller planerade åtgärder vilka är effektberäknade. Åtgärdsplanen 

har följts upp och behandlats vid varje efterkommande nämndsammanträde. Nämnden har 

under 2021 även fått ett utökat budgetanslag om 1 mnkr från kommunstyrelsens ofördelade 

medel för att täcka delar av merkostnader kopplat till pandemin som uppgår till 2,7 mnkr.  

Ingen övrig avvikelse noterad avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

6.1.3. Intern kontroll 

Ingen avvikelse noterad avseende arbetet med riskanalys och intern kontroll. 

6.2. Dialog med omsorgsnämnden 

 Nämnden har under året arbetat för att minska antalet externa placeringar inom individ- 

och familjeomsorg (IFO) för att hålla kostnader nere. Fokus under året har varit att 

arbeta för att hålla ekonomin inom nämndens budgetramar. Nämnden upplever att 

kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen har förbättrats jämfört 

med föregående år. Cheferna inom förvaltningen har genomgått viss ekonomisk 

utbildning för att stärka budgetarbetet.  

 Nämnden beskriver att målarbetet utvecklats under året för att all personal ska vara 

medvetna om och delaktiga i målarbetet. Det har genomförts måldagar där personalen 

har arbetat med nämndens målsättningar.  

 Sjuktalen inom nämndens förvaltning ökade innan pandemins start, främst inom 

åldersgruppen upp till 29 år. En hälsosamordnare har anställts för att analysera 

sjuktalen. Av bokslutsrapport för 2021 framgår att sjukfrånvaron under 2021 hamnade 

på 13,7 procent jämfört med 11,8 procent år 2020. Samtidigt som sjukfrånvaron har 

ökat har sjuklönekostnaderna minskat med 26,1 procent jämfört med 2020, vilket beror 

på en högre andel långtidssjukfrånvaro.  

6.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnden har följt 

styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned och att 

verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, samt att budget innehållande styrande 

verksamhetsmål ska fastställas senast i december. Vi noterar dock att flertalet indikatorer 

kopplade till målen saknar utfall. Vi noterar också att vissa av nämndens mål bedöms som helt 

eller delvis uppfyllda trots att en stor andel eller alla indikatorer kopplat till målet saknar ett 

utfall.  

Vi bedömer att omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

ekonomisk rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem och 

ekonomiska styrprinciper. Nämnden har vid prognos om negativ avvikelse mot budget beslutat 
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om åtgärder. I mars 2021 antogs en åtgärdsplan för budget i balans som nämnden löpande 

har följt upp vid nämndens sammanträden. För helåret har nämnden ett överskott om 0,3 mnkr 

mot budget. Det framgår inte av protokoll att nämnden tagit del av ekonomisk uppföljning per 

september eller november i enlighet med ekonomiska styrprinciper. Däremot har nämnden följt 

upp ekonomin vid varje ordinarie nämndsammanträde, samt erhållit månadsvis uppföljning via 

e-post. 

Vi bedömer att omsorgsnämnden i huvudsak har arbetat med intern kontroll i enlighet med 

kommunens anvisningar. Nämnden har fastställt en internkontrollplan och följt upp densamma 

i enlighet med anvisningarna. 
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7. Utbildningsnämnden 

7.1. Iakttagelser 

7.1.1. Styrning 

Av bokslutsrapport 2021 framgår inte utfall för indikatorn kopplat till målet att företagare senast 

2022 ska uppfatta Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. Trots detta bedöms målet 

som i hög grad uppfyllt.  

Ingen övrig avvikelse noterad avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

7.1.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår inte att nämnden har följt upp ekonomi per februari. Enligt ekonomiska 

styrprinciper ska uppföljning av ekonomin, utöver tertialrapport och delårsrapport, göras per 

februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Det finns dock en ekonomisk 

rapport med helårsprognos även för februari månad. Enligt uppgift tar nämnden del av 

månadsvisa ekonomiska rapporter via e-post och behandlar vanligen även rapporterna vid 

nämndsammanträden. 

Av bokslutsrapport 2021 framkommer att nämndens utfall är ett överskott mot budget med 1,1 

mnkr. Överskottet härleds till ökade statsbidrag från Skolverket samt bidrag för ökade 

sjuklönekostnader. 

I övrigt ingen avvikelse noterad avseende uppföljning utifrån krav i kommunens styr- och 

ledningssystem samt ekonomiska styrprinciper.  

7.1.3. Intern kontroll 

Vid helårsuppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 framgår att två av 

fem genomförda kontroller visar avvikelser8. 

 

I övrigt inga avvikelser noterade avseende arbetet med riskanalys och internkontrollplan.  

7.2. Dialog med utbildningsnämnden 

 Pandemin har fortsatt varit en utmaning under året. Nämnden har erhållit kontinuerliga 

rapporteringar och uppföljningar från respektive rektor samt av kommunens 

pandemigrupp. Två avdelningar inom förskolan stängdes under en period ner på grund 

av personalbrist av hänsyn till personalens arbetsbelastning. 

 Samverkan mellan omsorgs- och utbildningsnämnden kring det gemensamma arbetet 

med psykisk ohälsa bland barn och unga beskrivs ha förbättrats under året. Det 

beskrivs finnas strukturer för samverkan på plats som kan utvecklas ytterligare.  

 

8 Kontrollområdet avseende ökad likvärdighet samt kontrollområdet avseende behörighet för lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger bedöms behöva längre tid för att bedömas som uppnått. 
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7.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att 

utbildningsnämnden har följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och 

uppdrag ska brytas ned och att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, samt att 

budget innehållande styrande verksamhetsmål ska fastställas senast i december. Dock 

noterar vi att ett mål bedöms som i hög grad uppfyllt, trots att indikatorn kopplat till målet inte 

visar utfall mot målvärdet. 

Vi bedömer att utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

ekonomisk rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. 

Utbildningsnämnden har erhållit ekonomisk uppföljning per mars, maj, juni, september, 

oktober, november, samt tertialrapport per april och delårsrapport per augusti i enlighet med 

kommunens ekonomiska styrprinciper. Däremot noterar vi att det inte framgår av protokoll att 

nämnden erhållit ekonomisk uppföljning per februari. Utbildningsnämndens ekonomiska 

resultat för 2021 visar på ett överskott mot budget om 1,1 mnkr. 

Vi bedömer att utbildningsnämnden i huvudsak har arbetat med intern kontroll i enlighet med 

kommunens anvisningar. Nämnden har fastställt en internkontrollplan och följt upp densamma 

i enlighet med anvisningarna. Vid helårsuppföljning av utbildningsnämndens internkontrollplan 

för 2021 framgår att två av fem genomförda kontroller visar avvikelser. 
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8. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd och beredning utifrån granskningens 

revisionskriterier. 

 Revisionsfråga A Revisionsfråga B Revisionsfråga C 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS            

BN       X    X 

MIMB       X    X 

ON       X    X 

UN       X    X 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterium. 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer, aktiviteter och  

målvärden 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

A3. Följsamhet mot reglemente 

 

B. Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

B1. Följt upp nämndens målarbete och ekonomi tertialvis under året  

B2. Följt upp nämndens ekonomi månadsvis under året  

B3. Analyserat samt vidtagit aktiva åtgärder vid avvikelser i verksamhet eller ekonomi 

B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag och förbund (KS) 

 

C. Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

C1. Genomfört en riskanalys 

C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med anvisningar 

C3. Följt upp arbetet med internkontroll  

C4. Följt upp kommunens samlade arbete med internkontroll, inklusive i bolagen (KS) 

 

Beskrivning av färgmarkering 

Grön markering – nämnden har uppfyllt kriteriet. 

Gul markering – nämnden har delvis/i huvudsak uppfyllt kriteriet. 

Röd markering – nämnden har inte uppfyllt kriteriet. 

X – kriteriet är ej tillämpligt för nämnden. 
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9. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har följt de 

anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete 

med kommunfullmäktiges mål. Däremot noterar vi att omsorgsnämndens och 

utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelse kan utvecklas.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering, i enlighet med kommunallagen samt de ekonomiska 

styrprinciperna. Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 

uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund. 

Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de 

anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Vi noterar dock att 

byggnadsnämndens arbete med internkontrollplanen kan utvecklas. 

Våra rekommendationer utifrån granskningens iakttagelser framgår nedan. 

 

Vi rekommenderar byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens anvisningar  

 

 

Göteborg den 19 april 2022 

   

 

    

Andreas Haugen   Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 

av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i 

kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelse. Enligt 

skriften Grundläggande granskning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) handlar den 

grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

  

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor 

och de av de förtroendevalda revisorerna utvalda områdena. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen  

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 Ekonomiska styrprinciper, 

 Mål- och resursplan 2021-2024, budget 2021 

 Sotenäs styr- och ledningssystem 

 Reglemente och anvisning för intern kontroll 
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Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.  

Metod och genomförande 

Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokolls-

granskning samt skriftliga frågor och nämnddialoger.  

Nämnddialoger 

Inom ramen för den grundläggande granskningen kommer nämnddialoger att genomföras med 

presidiet i respektive nämnd och utskott tillsammans med förvaltningschef. Nämnddialogernas 

innehåll förbereds av EY tillsammans med kommunrevisionen. EY är behjälpliga med att ta 

fram relevanta frågeställningar att utgå ifrån vid nämnddialogerna. Frågeställningarna kommer 

att vara anpassade till respektive styrelse och nämnd utifrån resultat från protokollsgranskning, 

revisorernas risk- och väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats 

under året. 

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 

iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslutsrapport och 

nämndernas protokoll9 

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse  

 

9 Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att relevanta 

frågor tas upp till diskussion löpande under året. 
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Bilaga 2. Källförteckning 

 

Dialoger  

 Kommunstyrelsen 2021-10-13 

 Byggnadsnämnden 2021-10-19 

 Miljönämnden 2021-10-19 

 Omsorgsnämnden 2021-10-19 

 Utbildningsnämnden 2021-10-18

 

Dokument 

 Anvisningar för intern kontroll 2021 

 Bokslutsrapport 2021 för kommunstyrelse och nämnder (utkast) 

 Delårsrapport per april 

 Delårsrapport per augusti  

 Ekonomiska styrprinciper 

 Internkontrollplaner 2021 för kommunstyrelse och nämnder 

 Mål- och resursplan 2021-2024, budget 2021 

 Protokoll för kommunstyrelse och nämnder avseende 2020 och 2021 

 Reglemente för intern kontroll 

 Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 Skriftliga svar från kommunstyrelse och nämnder 

 Sotenäs styr- och ledningssystem 

 Uppföljning av intern kontroll 2021 för kommunstyrelse och nämnder 

 Verksamhetsplan för kommunstyrelse och nämnder 

 Kommunstyrelsen och nämndernas löpande ekonomiuppföljning   
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Bilaga 3. Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i. Enligt 3 kap 12 § kommunallagen 

inkluderar detta uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Styr- och ledningssystem  

Sotenäs kommuns Vision 2022 är styrande för kommunstyrelsens och nämndernas 

planläggning och verksamhet. Varje plan ska ha sin utgångspunkt i visionen och på särskild 

plats kommentera på vilket sätt visionens olika inriktningsmål främjas. Visionen ska 

tillsammans med programförklaring för mandatperioden 2019-2022 ligga till grund för de mål 

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutar.  

Utifrån kommunfullmäktiges vision och programförklaring fastställer fullmäktige finansiella mål 

och mål för verksamheten för en god ekonomisk hushållning under mandatperioden. 

Finansiella målen för mandatperioden fastställs i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

bryts ned till kortsiktiga finansiella mål i mål- och resursplan. Nämnderna ansvarar för att 

fullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens målarbete och fastställer styrande 

verksamhetsmål för nämnden. Verksamhetsmålen avser nämndens arbete de kommande två 

åren och är en konkretisering av fullmäktiges mål. Varje mål ska enligt Sotenäs styr- och 

ledningssystem kopplas ihop med en god mix av olika mått. Måtten kan delas in i resurs, 

produktion eller verksamhetsresultat. Utifrån målen upprättar förvaltningen årligen handlings-

planer som bryts ned på enhets- och medarbetarnivå.  

Ekonomiska styrprinciper  

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska uppföljning göras månatligen för perioderna 

februari – juni samt augusti-november. För april och augusti ska utökad uppföljning göras där 

måluppfyllelsen inkluderas(delårsrapport). Finansiella mål, verksamhetsmål och uppdrag följs 

upp i delårsrapport per april och augusti samt i årsredovisning. Vid uppföljning av 

verksamhetsmålen ska aktuell status samt helårsprognos rapporteras. Årsredovisningen utgör 

den sista delen i processen och avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige efter 

verksamhetsårets slut. Den följer upp hur verksamheten i förvaltning, aktiebolag och stiftelser 

arbetat utifrån mål- och resursplanen under året som gått.  

Kommunens ekonomiska styrprinciper anger att nämnden i samband med behandling av 

budgetuppföljning ska ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Om budgetavvikelse kan 

förutses ska nämnden vidta åtgärder så snart som möjligt. 
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Uppsikt 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders 

och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt över verksamhet som bedrivs i 

kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Uppsikten över verksamheten i bolag 

avser även främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv.  

Intern kontroll 

Sotenäs kommun har ett reglemente för intern kontroll som senast reviderats av 

kommunfullmäktige i april 2018. Kommunen har även anvisningar för intern kontroll 2021 som 

kommunstyrelsen fastställda i augusti 2018. Reglemente för intern kontroll anger att 

kommunstyrelsen ska upprätta förvaltningsövergripande regler och anvisningar samt en intern 

kontrollorganisation inom kommunen och vid behov utveckla denna. Vidare ska kommun-

styrelsen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. Varje 

år anvisar kommunstyrelsen granskningsområden som samtliga nämnder ska beakta i sina 

internkontrollplaner. Reglementet anger att nämnderna ska genomföra en riskbedömning av 

verksamheten och årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Av 

kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll 2021 framgår att internkontrollplanen minst 

ska innehålla: 

 Genomförd riskbedömning (riskanalys) 

 Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattning på uppföljningen (frekvens) 

 Vem som ansvarar för uppföljningen 

 När uppföljningen ska rapporteras till nämnden 

 

Riskanalysen för nämndspecifika kontroller skall ingå i internkontrollplanen som ska lämnas 

till kommunstyrelsen för kännedom. Respektive nämnd ska anta sin internkontrollplan senast 

i oktober året innan den avser. Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden 

i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Upptäckta brister i den interna kontrollen 

ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnden utsett. Varje 

nämnd ska årligen senast i december rapportera resultat från nämndens uppföljning av intern 

kontroll till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Förvaltningschefen ska enligt reglementet löpande rapportera till nämnden hur den interna 

kontrollen fungerar. Kommunstyrelsen ska årligen med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall 

förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana  



Sotenäs kommun   
Kommunrevisionen 

Sotenäs den 19 april 2022  

Till Kommunstyrelsen,  

      Byggnadsnämnden,  

      Miljönämnden i mellersta Bohuslän,  

      Omsorgsnämnden, 

      Utbildningsnämnden i Sotenäs kommun  

För kännedom till Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 

Grundläggande granskning 2021 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 19 april 2022 antagit grundläggande granskning 

2021. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 

Syftet har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de 

anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete 

med fullmäktiges mål. Vidare bedöms att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Kommunstyrelsen bedöms i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund. Därtill är 

bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de anvisningar som finns 

avseende arbetet med intern kontroll. Det noteras dock att byggnadsnämndens arbete med 

internkontrollplanen kan utvecklas.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens anvisningar 

Rapporten översänds med önskemål om att senast den 19 augusti 2022 erhålla nämndens 
svar på hur de avser arbeta utifrån ovan rekommendation. 

 

För kommunrevisionen 

 

 

Elving Claesson 

Ordförande 
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1. Redogörelse för revisionen år 2021 

1.1  Inledning 
Sotenäs kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets 

granskningsinsatser. 

I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts 

under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer.  

1.2  Granskningsinriktning 
Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen och aktiebolagslagen (lekmannarevi-

sionen) och revisionens reglemente. 

Enligt kommunallagen 12 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt, att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om 

kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. 

Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2. Årlig granskning 

2.1  Grundläggande granskning 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som 

följer av God revisionssed.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse.  

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har genomförts genom löpande 

insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt nämnddialoger.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har följt de 

anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete 

med kommunfullmäktiges mål. Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen och 

nämnderna i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, i enlighet 

med kommunallagen samt de ekonomiska styrprinciperna. Vi bedömer att kommunstyrelsen 

i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund.  

Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de 

anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Vi noterar dock att 

byggnadsnämndens arbete med internkontrollplanen kan utvecklas.  
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2.1.1 Grundläggande granskning av överförmyndaren  

Samverkande överförmyndare är en tjänstemannaorganisation för handläggning av 

överförmyndarärenden där åtta kommuner samverkar. Handläggning sker i Uddevalla varför 

granskning av överförmyndaren genomförs inom ramen för Uddevallas grundläggande 

granskning. Av granskningen framgår att överförmyndaren bedrivit sin verksamhet utifrån 

kraven i kommunfullmäktiges reglemente. Granskningen har inte visat på några avvikelser.   

2.3 Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen  
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen under året omfattar granskning 

och bedömning av nedanstående väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: 

 Bokslutsprocessen 

 Löneprocessen 

 Inköpsprocessen 

 Anläggningsprocessen 

 Exploateringsprocessen 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 

exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 

huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  

Övrig granskning som genomförts är bland annat: 

 Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 

 Kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 
poster  

 Granskning av momsredovisning.  

 Närståendegranskning  

EY har biträtt oss vid revisionen. Granskningen har redovisats i granskningsrapporten för 

intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2021.   

2.3 Granskning av delårsbokslut 
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per 2021-08-31. Syftet var att 

bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat samt om delårsrapporten ger en 

rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.  

Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 

ställning. 

Granskningen har redovisats i granskningsrapport. EY har biträtt oss vid revisionen.  
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2.4 Granskning av bokslut 
Vi har granskat kommunens årsredovisning avseende på resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.    

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning och god revisionssed. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i 

årsredovisningen, att resultatet av målen i allt väsentligt är förenligt med vad fullmäktige 

bestämt.  

Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det 

skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll.  

Granskningen har redovisats i granskningsrapporten avseende granskning av bokslut för 

räkenskapsår 2021.  

2.5 Lekmannarevisorernas rapportering 
Vi har under året genomfört granskning av: 

• Rambo AB 
• Sotenäsbostäder AB 
• Sotenäs RehabCenter AB 
• Sotenäs Vatten AB 

 
Granskningarna är planerade och genomförda i samråd med den valde revisorn i bolagen. 

Granskningarna redovisas i granskningsrapporter för respektive bolag. EY har biträtt oss vid 

revisionen. 

3. Fördjupade granskningar 

3.1 Granskning av inköp och upphandling 
Revisionen har under året genomfört en granskning av inköp och upphandling. Syftet med 

granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och utbildnings-

nämnden säkerställt en ändamålsenlig inköp- och upphandlingsprocess, samt att bedöma 

efterlevnaden av  gällande lagstiftning inom området. Vidare var syftet att bedöma huruvida 

styrelsen och nämnderna säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och avtalsuppföljning 

samt avtalstrohet till upprättade ramavtal.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en ändamålsenlig 

inköps- och upphandlingsprocess och en hög efterlevnad till gällande lagstiftning. Vidare 

visar granskningen att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en 

ändamålsenlig leverantörsuppföljning samt avtalstrohet. Däremot visar granskningen att 

arbetet med avtalsuppföljning kan utvecklas genom att skriftliga rutiner fastställs.  

Granskningen har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens identifierade 

utvecklingsområden och lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen.   



Sotenäs kommun   
Kommunrevisionen 

Sotenäs den 19 april 2022  

 

Till Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun  

För kännedom till Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 

 

 

Granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2022 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 19 april 2021 antagit granskning av intern kontroll 

och bokslut för räkenskapsår 2021. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de 

förtroendevalda revisorerna. I granskningen har kommunens årsredovisning med avseende 

på resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, drifts-

redovisning och investeringsredovisning granskats. Inom ramen för granskning av den 

interna kontrollen har bland annat boksluts-, löne-, inköps-, anläggnings- och exploaterings-

processen granskats.  

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna 

översänder här rapporten till kommunstyrelsen, samt till kommunfullmäktige för kännedom 

och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens 

granskningar.  

 

 

 

För kommunrevisionen 

 

 

Elving Claesson 

Ordförande 



Sotenäs kommun   
Kommunrevisionen 

Sotenäs den 19 april 2022 

Till utbildningsnämnden i Sotenäs kommun 

För kännedom till Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 

 

Förstudie avseende studieresultat i grundskolan  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 19 april 2022 antagit en förstudie avseende 

studieresultat i grundskolan. Förstudien har genomförts av EY på uppdrag av de 

förtroendevalda revisorerna.  

Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga studieresultaten inom grundskolan. 

Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom kommunen: 

 Risk för bristande kompetensförsörjning avseende behöriga lärare 

 Risk för bristande likvärdighet i studieresultat mellan flickor och pojkar 

 Risk för att elever i behov av stöd inte uppnår kunskapskraven  

 Risk för att elever med utländsk bakgrund födda utomlands inte får det pedagogiska 

stöd de behöver 

 
Förstudien översänds med önskemål om att senast den 19 augusti 2022 erhålla 

utbildningsnämndens svar på vilka eventuella åtgärder som planeras för att hantera riskerna.   

 

För kommunrevisionen 

 

Elving Claesson 

Ordförande 
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Sammanfattning 
Syftet med förstudien har varit att kartlägga studieresultaten inom 

grundskolan. Förstudien visar att studieresultaten skiljer sig mellan 

kommunerna. Avseende studieresultaten i årskurs 9 visar 

statistiken en positiv trend över de senaste fem åren i samtliga 

kommuner förutom Orust.  Avseende studieresultaten i årskurs 6 

visar statistiken en negativ trend över de senaste fem åren i 

samtliga kommuner förutom Sotenäs. Gällande strukturkvalitet 

framkommer av samtliga kommuner att resursfördelningen är en 

utmaning. Därtill beskriver Munkedal, Sotenäs och Strömstad 

utmaningar kring kompetensförsörjning. I förstudien identifieras ett 

behov av utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten i skolan för 

samtliga kommuner.  Kommunerna har identifierat skillnader i 

studieresultat utifrån genus- och jämställdhet, socioekonomiska 

förutsättningar samt språkkunskaper. Kommunerna berör de 

identifierade utmaningar i sina systematiska kvalitetsarbeten. Trots 

implementerade åtgärder visar förstudien att många av 

kommunernas identifierade utmaningar kvarstår. Utifrån förstudien 

har vi identifierat följande risker: 

Munkedal: 

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare  

► Risk för bristande resursfördelning mellan skolor 

Orust:  

► Risk för bristande likvärdighet i studieresultat mellan flickor 

och pojkar 

 

 

Sotenäs:  

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare 

► Risk för bristande likvärdighet i studieresultat mellan flickor 

och pojkar 

Strömstad:  

► Risk för ökade lokalkostnader bidrar till minskade resurser 

för undervisning 

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare 

Tanum:  

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende svenska 

som andraspråk 

Samtliga kommuner:  

► Risk för att elever i behov av stöd inte uppnår 

kunskapskraven  

► Risk för att elever med utländsk bakgrund födda utomlands 

inte får det pedagogiska stöd de behöver 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagens krav på 

systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter 

systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån 

det planera och utveckla utbildningen. Skolverket anger i sin 

lägesbedömning för 2020 att skolväsendet uppvisar flera positiva 

tendenser. Trenden om fallande studieresultat de senaste tio åren 

tycks bruten. Svenska elever presterar bättre i internationella 

jämförelser och andelen med gymnasieexamen har ökat. 

Skolverket anger samtidigt att utvecklingsarbete återstår för att öka 

likvärdigheten för alla elever i hela riket. Skolverket lyfter 

exempelvis att utmaningarna kan vara särskilt stora i 

landsbygdskommuner, exempelvis vad gäller tillgången på 

kvalificerad personal. Statistik från Skolverket visar även att det 

även finns skillnader i kunskapsresultat utifrån kön och 

socioekonomiska förutsättningar. Kommunrevisionen i respektive 

kommun har mot bakgrund av ovanståendebedömt det som 

väsentligt att genomföra en förstudie av studieresultat. 

 

 
1 Rapporten bygger på det material samt skriftliga svar vi har fått ta del av från respektive 
kommun.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med förstudien är att kartlägga studieresultaten inom 

grundskolan. Förstudien kommer att svara på följande frågor:  

 

► Hur ser studieresultaten ut inom grundskolan i 

kommunerna?  

► Hur ser strukturkvaliteten ut inom grundskolan i 

kommunerna?  

► Vilka förklaringsfaktorer till studieresultaten anger 

kommunerna i sin uppföljning?  

► Vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla utbildningen? 

1.3. Metod 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier samt skriftliga 

frågor till förvaltningschef/sektorchef i respektive kommun.1  

1.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Förstudien är kommungemensam och avser verksamhetsansvarig 

nämnd i respektive kommun.  
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2. Studieresultat  
Som nämnt i inledningen ser Skolverket en positiv trend avseende 

elevers kunskapsresultat över de senaste åren. Följande avsnitt 

ger en översikt av hur studieresultaten ser ut i förstudiens fem 

kommuner. I avsnittet berörs andel elever som uppnått 

kunskapskraven i årskurs 6 och 9 över en femårsperiod samt 

meritvärdena i årskurs 9. Statistiken presenteras jämförande. 

2.1. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven 

Av diagrammet nedan framgår andel elever i årskurs 9 som har 

uppnått2 kunskapskraven i alla ämnen mellan 2017 och 2021. 

Statistiken innefattar alla elever som fått eller skulle ha fått betyg 

enligt mål och kunskapsrelaterade betygssystem. Notera att skalan 

är bruten.   

 
2 Andel elever som fått lägst betyg E i samtliga ämnen. 

Munkedal: Strax över 60 procent av eleverna har uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 2021. 

Orust: Cirka 75 procent av eleverna har uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen 2021.  

Sotenäs: Över 85 procent av eleverna har uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 2021.  

Strömstad: Över 80 procent av eleverna har uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 2021.  

Tanum: Cirka 75 procent av eleverna har uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen 2021. 

 

Analys: Av diagrammet framgår att andelen elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen varierar över åren för samtliga 

kommuner. Diagrammet visar en positiv trend mellan 2017 och 

2021. Andelen elever som uppnår kunskapskraven ökade under 

perioden, även under covid-19 pandemin. Munkedal, Sotenäs, 

Strömstad och Tanum har under 2021 de högsta studieresultaten 

sedan 2017. Orust hade ett lägre resultat 2021 än 2020.  

Strömstad och Sotenäs ligger över rikssnittet avseende andel 

elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Av Kolada 

framgår att Strömstad och Sotenäs är bland landets bästa 25 

procent kommuner avseende elevers uppfyllnad av 

kunskapskraven. Orust och Tanum ligger runt rikssnittet medan 

Munkedal ligger under rikssnittet. Det framgår av Kolada att 

Munkedal ligger bland Sveriges 25 procent sämsta kommuner 

2021 avseende elevers uppfyllnad av kunskapskraven. 
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2.2. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 

Diagrammet nedan visar genomsnittligt meritvärde3 för elever i 

årskurs 9. Meritvärdet utgör summan av elevens 17 högsta betyg. 

Det maximala meritvärdet är 340 poäng.  

 

 

 

 
3 E = 10, D= 12,5, C=15, B 17,5, A=20.  

 

Munkedal: Det genomsnittliga meritvärdet var 2021 212,5 poäng. 

Orust: Det genomsnittliga meritvärdet var 2021 218,9 poäng.  

Sotenäs: Det genomsnittliga meritvärdet var 2021 236,6 poäng.  

Strömstad: Det genomsnittliga meritvärdet var 2021 240 poäng.  

Tanum: Det genomsnittliga meritvärdet var 2021 220,8 poäng.  

Analys: Av diagrammet framgår en positiv trend mellan 2017 och 

2021 för samtliga kommuner. I Strömstad, Sotenäs och Munkedal 

har meritvärdena ökat med över 15 poäng sedan 2020. I Orust och 

Tanum ligger meritvärdet relativt stabilt mellan 2020 och 2021, med 

förändringar på endast några få poäng.  

Av diagrammet framgår att Sotenäs och Strömstad har 

genomsnittliga meritvärden över rikssnittet. Enligt Kolada är de 

båda kommunerna bland rikets bästa 25 procent avseende 

genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Av diagrammet framkommer 

att Tanum och Orust har ett meritvärde som stämmer överens med 

rikssnittet. Därtill framkommer av diagrammet att Munkedals 

genomsnittliga meritvärde ligger under rikssnittet. Enligt Kolada är 

Munkedal bland Sveriges mittersta 50 procent kommuner 

avseende meritvärde i årskurs 9. 
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2.3. Andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 

Diagrammet visar hur många procent av eleverna i årskurs 6 i 

respektive kommun som har uppnått4 kunskapskraven i alla 

ämnen. Statistiken innefattar alla elever som fått eller skulle ha fått 

betyg enligt mål och kunskapsrelaterade betygssystem. Notera att 

skalan är bruten. 

Figur 3. Källa: Skolverket. Det saknas jämförande data i riket.  

 

 

 
4 Andel elever som fått lägst betyg E i samtliga ämnen. 

Munkedal: Strax över 60 procent av eleverna uppnådde 

kunskapskraven i alla ämnen 2021. 

 Orust: Cirka 65 procent av eleverna uppnådde kunskapskraven i 

alla ämnen år 2021.  

Sotenäs: Över 85 procent av eleverna uppnådde kunskapskraven 

i alla ämnen 2021.  

Strömstad: Cirka 70 procent av eleverna uppnådde 

kunskapskraven i alla ämnen 2021.  

Tanum: Cirka 65 procent av eleverna uppnådde kunskapskraven i 

alla ämnen 2021. 

Analys: Av diagrammet framgår en generell negativ trend sedan 

2017. Munkedal, Orust, Strömstad och Tanum har 2021 en andel 

elever som uppnår kunskapskraven på kring 60–70 procent. I 

Sotenäs har andelen elever i årskurs 6 som uppnår 

kunskapskraven ökat från 2020 till 2021, till över 85 procent. Notera 

att det saknas jämförande data på riksnivå.  
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3. Strukturkvalitet 
Avsnittet avser ge en överblick av hur strukturkvaliteten ser ut i de 

fem kommunerna. Det är huvudmannens ansvar att tillse att det 

finns förutsättningar till att genomföra utbildningen enligt 

styrdokumentens mål, krav och riktlinjer. Enligt Skolverket innebär 

strukturkvalitet de yttre faktorerna så som kompetens, 

personaltäthet, samt kostnader för lokaler och material. För att ge 

en översikt av strukturkvaliteten presenteras nyckeltal kopplat till 

strukturkvalitén i de fem kommunerna.   

3.1. Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet 

Enligt skollagen ska undervisningen ledas av en legitimerad lärare 

med ämnesbehörighet. Av diagrammet nedan framgår andel lärare 

med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne för perioden 

2017 - 2020. Notera att skalan är bruten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkedal: Cirka 70 procent lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne 2020.   

Orust: Cirka 80 procent lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne 2020.  

Sotenäs: Cirka 70 procent lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne 2020.  

Strömstad: Cirka 55 procent lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne 2020.  

Tanum: Cirka 75 procent av lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne 2020.  

Analys: Diagrammet visar att andelen lärare med lärarlegitimation 

och behörighet i minst ett ämne varierar mellan kommunerna. 

Tanum, Munkedal och Sotenäs ligger runt rikssnittet medan Orust 

har en högre andel lärare med lärarlegitimation och behörighet än 

rikssnittet. Enligt statistik från Kolada låg Orust på tionde plats 2020 

för kommuner med högst andel lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i Sverige. Strömstad har en lägre andel lärare med 

lärarlegitimation och behörighet än rikssnittet år 2020. Enligt 

Kolada ligger Strömstad bland de 25 procent sämre kommunerna. 

Av de skriftliga svaren framkommer att Munkedal, Sotenäs och 

Strömstad ser ett behov av att utöka andelen behöriga lärare. 

Munkedal uppger att det är en utmaning att uppnå tillräcklig 

behörighet på kommuns samtliga skolor. Strömstad uppger att de 

behöver förstärka lärarbehörigheten men att de har svårt för att 

rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Strömstad har även 

identifierat kompetensförsörjning som ett riskområde i sin interna 

kontrollplan för 2021.  
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3.2. Antal elever per lärare 

Enligt Skolverket kan klasstorlek ha en större påverkan på 

studieresultaten än tidigare studier visat. Diagrammet nedan visar 

antal elever per lärare (heltidstjänst) mellan 2017 och 2020. Notera 

att det saknas data för år 2021 och att skalan är bruten. 

 
Figur 5. Källa: Kolada 

 

 

 

Munkedal: Kommunen hade 2020 11,4 elever per lärare.  

Orust: Kommunen hade 2020 11,9 elever per lärare.  

Sotenäs: Kommunen hade 2020 11,5 elever per lärare.  

Strömstad: Kommunen hade 2020 11,4 elever per lärare.  

Tanum: Kommunen hade 2020 11,8 elever per lärare.  

 

Analys: Av diagrammet framkommer att antal elever per lärare 

skiljde sig åt mer från kommun till kommun 2017 än 2020. Under 

2017 skiljde det knappt 2 elever per lärare mellan Tanum och 

Sotenäs samt Orust. Kommunerna hade en mer likvärdig storlek 

på elevgrupper 2020. Det året hade respektive kommun mellan 

11,5 – 11,9 elever per lärare. Kommunerna ligger därmed precis 

under rikssnittet som är 12 elever per lärare. 
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3.3. Kostnad per elev för grundskola årskurs 1 - 9  

Diagrammet visar kostnader för grundskola årskurs 1 - 9 per elev 

för perioden 2017 till 2020. I kostnader ingår den totala kostnaden 

för undervisning, lokaler, inventarier, lärarverktyg, elevhälsa, 

skolbibliotek och måltider. Observera att kostnad för skolskjuts inte 

ingår. Notera att skalan är bruten.  

Munkedal: Kostnaden för grundskola/elev var 2020 122 tkr.  

Orust: Kostnaden för grundskola/ elev var 2020 136 tkr.  

Sotenäs: Kostnaden för grundskola/elev var 2020 121 tkr.  

Strömstad: Kostnaden för grundskola/elev var 2020 127 tkr.  

Tanum: Kostnaden för grundskola/elev var 2020 124 tkr.  

Analys: Vi noterar att alla fem kommuner låg över rikssnittet, på 

118 000 kr per elev, år 2020. Rikssnittet för kostnad per elev har 

ökat för varje år mellan 2017 och 2020. I likhet med rikssnittet har 

Munkedal, Strömstad och Tanums kostnader för grundskola per 

elev ökat från 2017 till 2020. I Sotenäs har kostnaden minskat från 

2017 till 2020. Orust ligger generellt på en högre kostnad för 

grundskola per elev än övriga kommuner. Orusts kostnad har dock 

minskat mellan 2019 och 2020. 

Av samtliga kommuner framkommer att resursfördelningen är en 

utmaning. Strömstad och Munkedal uppger utmaningar med att 

elevpengen för småskolor inte täcker dess kostnader. Detta gör att 

förvaltningarna får fördela dessa kostnader med resurser från 

andra skolor vilket resulterar i mindre resurser på alla skolor. 

Fördelning anses riskera att påverka alla elevers studieresultat. 

Orust uppger att antal elever i årskurser varierar från år till år vilket 

leder till att tilldelade resurser per skola ändras. Dock är 

förändringen av elever inte tillräcklig stor för att förändra antalet 

klasser.  

Tanum och Munkedal uppger i sina skriftliga svar att det finns brist 

på ändamålsenliga lokaler. Strömstad uppger att de har höga 

lokalkostnader på grund av byggnation av nya skolor samt flera 

små skolenheter med få elever. Av de skriftliga svaren framkommer 

att höjda kostnader för lokaler riskerar att minska resurserna för 

undervisning. Orust och Sotenäs uppger att lokalförsörjningen inte 

är en utmaning.  
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4. Förklaringsfaktorer till studieresultaten 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras 

både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att 

säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet. I samtliga 

kommuner följs studieresultateten upp regelbundet av nämnd 

genom det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska 

kvalitetsarbetet redovisar följande frågor:  

► Vart är vi?  

► Vart ska vi?  

► Hur gör vi?  

► Hur gick det? 

Av dokumentstudier samt skriftliga svar har vi identifierat en rad 

förklaringsfaktorer till studieresultaten. Följande förklaringsfaktorer 

har identifierats inom ramen för förstudien: familjebakgrund, 

språkkunskaper, genus, frånvaro och stödbehov.5 Dessa beskrivs 

ytterligare nedan.  

 

 

 

 

 

 

 
5. Notera att förstudien behandlar de förklaringsfaktorer som varit mest framstående i 

dokumentstudier och skriftliga svar. 

4.1. Familjebakgrund 

Kommunerna lyfter fram elevers familjebakgrund som en 

förklaringsfaktor till elevernas studieresultat. Enligt Munkedals 

kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att elevers 

familjebakgrund är en huvudanledning till att kommunen ligger 

bland Sveriges 25 procent sämsta kommuner avseende 

studieresultat i årskurs 9. Av kvalitetsrapporten 2020/2021 framgår 

att föräldrars bakgrund och inställning är en bidragande faktor till 

elevers studieresultat. Lågutbildade föräldrar i kommunen anses 

ha svårare för att stötta barnen i sin skolgång, vilket leder till sämre 

betyg. Elever med högutbildade föräldrar har generellt sett bättre 

betyg. Även för elever med lågutbildade föräldrar ser kommunerna 

en skillnad mellan de föräldrar som engagerar sig och de som inte 

engagerar sig. Av kvalitetsrapporten 2020/2021 framkommer att 

elever med lågutbildade föräldrar med utländsk bakgrund har det 

svårast i skolan. Enligt uppföljande samtal delar Strömstad 

Munkedals uppfattning om att elever med utländsk bakgrund födda 

utomlands har svårare för att nå högre studieresultat.  

Av Orusts verksamhetsberättelse 2020 framkommer att 

kommunen har en hög andel föräldrar med psykisk ohälsa. 

Kommunen har identifierat att elever med föräldrar med psykiska 

besvär har hög frånvaro vilket i sin tur påverkar elevernas 

studieresultat negativt.  
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4.2. Språkkunskaper 

Kommunerna uppger att språkkunskaper påverkar studieresultaten 

i alla ämnen. Tanum, Munkedal, Strömstad och Sotenäs beskriver 

i sina kvalitetsrapporter 2020/2021 att begränsade läs- och 

skrivkunskaper påverkar samtliga ämnen. Detta då det blir svårare 

för eleverna att förstå mer komplexa texter. Av Munkedals skriftliga 

svar framkommer att elever med lägre språkfärdigheter, oavsett 

modersmål, presterar sämre i samtliga av skolans ämnen. 

Munkedal uppger att språkkunskaper är en av de faktorer som har 

störst påverkan på studieresultaten.  

Av dokumentstudier för Tanum framkommer att eleverna bedöms 

vara starkare muntligt än skriftligt. Enligt kvalitetsrapporten 

2020/2021 har rektorerna identifierat att eleverna saknar 

uthållighet avseende läsförståelse och väljer bort uppgifter de 

tycker är svåra. Det framgår vidare att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har svårare att nå högre betyg då 

undantagsbestämmelsen vid betygsättning enbart gäller enstaka 

delar av kunskapsmålen. Av dokumentstudier för Sotenäs 

framkommer att språkutvecklande arbetssätt har lett till att 

studieresultaten ökat i flera ämnen6. 

Kommunerna beskriver att de framförallt ser utmaningar i att ge 

elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige det stöd de 

behöver. Generellt beskrivs studieresultaten i svenska som 

andraspråk (SVA) vara låga. Av Strömstads skriftliga svar 

framkommer att den största utmaningen avseende elever som 

 
6 Se avsnitt 5.3 för mer information.  
7 Se avsnitt 5.4 för mer information.  

uppnår kunskapskraven är i SVA. Läsåret 2020/2021 uppnådde 

91,3 procent av eleverna kunskapskraven i SVA, vilket är en ökning 

med 40 procent från läsåret 2017/20187. Av Sotenäs 

kvalitetsrapport 2020/2021 framgår att få av de elever med 

utländsk bakgrund som är födda utanför Sverige har studieresultat 

som gör dem behöriga till nationella program. Av Tanums 

kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att kommunen saknar 

pedagoger med ämneskompetens i SVA. I Tanums kvalitetsrapport 

2020/2021 framkommer att rektorer ställer sig frågan: Hur hanterar 

vi situationen när eleverna inte förstår instruktionerna som ges i 

gruppen och studiestödet inte räcker till eller finns?   
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4.3. Genus 

Kommunerna beskriver att det finns en skillnad mellan pojkars och 

flickors studieresultat. Kommunerna beskriver att flickor har 

generellt högre studieresultat än pojkar. Det är endast Strömstad 

som uppger att pojkar tenderar till att ha högre studieresultat än 

flickor. Sotenäs uppger att det är en utmaning att minska skillnaden 

i studieresultat mellan pojkar och flickor. I Orusts inriktningsbudget 

2021 framkommer att en av utmaningarna är att minska 

diskrepansen mellan flickors och pojkars studieresultat. I Orust är 

diskrepansen högre än rikssnittet. Flickorna presterar generellt 

högt över rikssnittet, medan pojkar ligger under rikssnittet. Även 

Sotenäs beskriver i kvalitetsrapporten 2020/2021 att det finns ett 

tydligt mönster av att flickor i princip alltid har högre meritvärde än 

pojkar, cirka 30 meritpoäng. Av dokumentstudier för Sotenäs 

framkommer att pojkar ”nöjer sig” med betyget E.  

Av Tanums kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att pojkar inte 

har samma läsvana, uthållighet, tålamod eller studieintresse som 

flickor. Även av Munkedals kvalitetsrapport 2020/2021 

framkommer att pojkar generellt sett inte är lika studiemotiverade 

som flickor. Pojkar anses ha svårare för att ta till sig 

undervisningen. Dock ser båda kommunerna en positiv utveckling 

av pojkars resultat. Under läsåret 2020/2021 minskade gapet till 

flickorna, vilket kan ses som en bidragande faktor till de förbättrade 

studieresultaten. 

 

 

 

 

4.4. Bristande stöd 

Bland kommunerna uppges det finnas brist på stöd till de elever 

som har särskilda behov. I Tanums kvalitetsrapport 2020/2021 

framgår att flera rektorer uttrycker en avsaknad av ett långsiktigt 

stöd för elever i behov av särskilt stöd. Av dokumentstudier för 

Tanum framkommer att det finns elever med stora stödbehov som 

påverkar möjligheten att uppehålla god studiero i klassrummen. 

Den bristande studieron kan kopplas till lägre studieresultat i 

specifika elevgrupper. I linje med övriga kommuner bedömer Orust 

i sin kvalitetsrapport 2020/2021 att elevhälsans arbete behöver 

utvecklas för att ge elever det stöd de behöver utifrån sina egna 

förutsättningar.  

I Munkedals kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att det finns 

lärare som hänvisar de låga resultaten till elevernas oförmåga, 

istället för att utvärdera och reflektera över hur de själva kan stödja 

eleverna till ökade studieresultat. Därmed riskerar lärare att sänka 

sina förväntningar och krav på elever, vilket i sin tur kan vara en 

orsak till sämre studieresultat.  
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4.5. Frånvaro 

Frånvaro beskrivs vara kopplat till negativ påverkan på 

studieresultaten. Enligt Orusts verksamhetsberättelse 2020 finns 

det en hög korrelation mellan studieresultat och närvaro. I 

Strömstads kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att andelen 

elever med hög frånvaro ökar, framförallt på högstadiet. I 

kvalitetsrapporten framgår vidare att frånvaron påverkar 

studieresultaten negativt då eleverna inte kan ta del av 

utbildningen. Därmed blir det oftast svårt för elever att direkt 

komma tillbaka till den ordinarie klassen vid en längre tids frånvaro. 

Tanum delar Strömstads problematik och delger i 

kvalitetsrapporten 2020/2021 att det är svårt att hjälpa elever med 

hög frånvaro med stödbehov, då de inte är på plats, vilket leder till 

bristande underlag för bedömning.  

4.6. Lärmiljö 

Bland kommunerna finns det en gemensam bild av att goda 

studieresultat byggs långsiktigt. I de skriftliga svaren från Sotenäs 

och Munkedal framkommer att långsiktigt pedagogiskt arbete låg 

till grund för de positiva resultaten som kunde ses för årskurs 9 

2021. Sotenäs uppger i sitt skriftliga svar att kompetent personal 

fick eleverna till att förstå vikten av skolan redan på låg- och 

mellanstadiet. Därtill framgår att de finns välarbetade rutiner för 

övergången mellan mellanstadiet och högstadiet vilket ger 

eleverna goda förutsättningar från start på högstadiet. 

 
8 En mindre klasstorlek på runt ett 20-tal elever anses ha påverkat studieron positivt.  

 I Munkedals kvalitetsrapport 2020/2021 framkommer att de 

positiva studieresultaten i årskurs 9 kan kopplas till en kontinuitet i 

det pedagogiska arbetet och få byten av personal. Denna 

elevgrupp deltog även i satsningen läslyftet samt har varit i mindre 

klasser8 under högstadiet. Dessa faktorer antas ha haft en positiv 

effekt på elevernas lärande. Munkedal och Tanum uppger att lärare 

och pedagogers kompetens har en positiv påverkan på elevers 

studieresultat. Av Munkedals strategiska plan framkommer att 

elevernas studieresultat påverkas av hur lärare undervisar, deras 

ledarskap, samverkan med andra lärare samt bedömer elevers 

resultat. Av Tanums skriftliga svar framkommer att en del av den 

positiva utvecklingen är en större medvetenhet hos pedagogerna 

kring kooperativt lärande9. Tanum beskriver att lärarna tar hjälp och 

lär av varandra samt utvecklar sina lärarverktyg, vilket anses ha 

bidragit till positiva resultat hos eleverna. 

Av Strömstads skriftliga svar framkommer att de faktorer som 

påverkat studieresultaten positivt är att förvaltningen har arbetat 

med tillgänglig lärmiljö för studiero i klassrummet, samt översynen 

på schemaläggningen gällande längd och fördelning av praktisk 

estetiska och teoretiska ämnen. Därtill framkommer att planerade 

och vuxenledda rastaktiviteter på samtliga skolenheter påverkat 

studieresultaten positivt.  

 

9 Kooperativt lärande är en metod som innebär att ett mer effektivt lärande uppstår när man 
samarbetar och hjälps åt.  
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5. Implementerade åtgärder 
Utifrån de identifierade förklaringsfaktorerna och utmaningarna har 

kommunerna antagit åtgärder för att förbättra studieresultaten. 

Notera att följande avsnitt är uppdelat per kommun då åtgärderna 

är specifika för respektive kommun.  

5.1. Munkedals kommun 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2019 en strategisk plan med 

åtgärder för att höja studieresultaten. De åtgärder och insatser som 

presenteras i planen är övergripande och genomförs på samtliga 

enheter. De fyra områden som identifierades i den strategiska 

planen är, värdegrund/elevhälsoarbete, lärmiljö och 

undervisningskvalitet, fritidshemmens undervisning, och 

systematiskt kvalitetsarbete. Genom dessa fyra områden löper 

information och kommunikationsteknik som verksamhetsutveckling 

samt språkstärkande arbetssätt och arbetsformer. För att utveckla 

kvalitén av lärmiljön och undervisningen har insatser för kollegialt 

lärande, samplanering och bedömning samt utveckling av 

lärmiljöer och undervisning tagits fram. För varje åtgärd framgår 

vem som ansvarar för utförandet.  

För att lägga grund till en likvärdig utbildning i kommunen lyfter den 

strategiska planen vikten av styrning och ledning på både 

huvudmannanivå och enhetsnivå. Kopplat till styrning och ledning 

ingår i den strategiska planen åtgärder kring att skapa 

gemensamma strukturer för rapportering, analysering och 

uppföljning.  

Av den strategiska planen framkommer att det till varje insatts görs 

en kontinuerlig utvärdering. Därtill framkommer att den strategiska 

planen årligen uppdateras. Av kvalitetsrapporten 2020/2021 

framkommer att den strategiska planen fortlöper enligt plan och att 

studieresultaten höjs. Indikatorerna högre undervisningskvalitet 

och systematiskt kvalitetsarbete bedöms delvis uppfyllas och att 

nämnden ser en positiv trend. Därtill framkommer av uppföljningen 

av intern kontroll 2021 att nämnden bedömer att den strategiska 

planen fungerar. 

Utöver den strategiska planen har förvaltningen tagit fram en 

närvaroplan 2021. Målet med planen är att fånga upp elever som 

är borta från skolan och snabbt kartlägga orsakerna. Förvaltningen 

har i närvaroplanen tagit fram åtgärder för att förebygga, främja och 

stärka närvaro samt förslag på insatser vid hög frånvaro.  

5.2. Orust kommun 

Kopplat till att förbättra studieresultaten har Orust arbetat och 

arbetar med följande åtgärdsområden, ökad närvaro, öka 

pojkarnas resultat samt öka meritvärdena under 2021. Som nämnt 

i avsnitt 4.5 är hög frånvaro en del av orsaken till låga 

studieresultat. För elever med hög frånvaro och svårigheter med 

att uppfylla kunskapskraven för betyg E har kommunstyrelsen 

beslutat om ett samverkansprojekt mellan skola och omsorg. 

Sektor lärande och socialtjänst ska ta ansvar tillsammans för att 

stärka stödet till barn och unga.  

För att öka meritvärdena och pojkarnas resultat arbetar 

förvaltningen mot nämndens mål lust att lära. Sektor lärande ingår 
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i projektet Hitta drivet 2.0 som är ett samverkansprojekt lett av 

Högskolan Väst. Syftet är att skapa kunskapsutveckling kring 

studiemotivation och genusmönster. Målsättningen för projektet är 

att åstadkomma hållbar förändring i den lokala kontexten givet en 

inkluderande och formativ metod. Syfte med projektet är att uppnå 

jämlik och likvärdig skola för eleverna.  

Enligt de skriftliga svaren ser förvaltningen ett behov av att öka 

kompetensen kring elever med särskilda behov. För att öka 

kompetensen kring stöd till elever finns ett pågående arbete kring 

gemensam struktur av dokumentation samt utbildning i vad och hur 

pedagogen dokumenterar. Därtill finns ett pågående arbete kring 

att skapa en plan för kompetensutveckling inom elevhälsan.  

5.3. Sotenäs kommun 

Enligt de skriftliga svaren har Sotenäs åtgärdsarbete fokuserat på 

riktade insatser för elever med utländsk bakgrund födda utomlands 

samt att höja pojkars studieresultat. Under läsåret 2020/2021 

deltog Sotenäs kommun i Skolverkets riktade insatser för elever 

med utländsk bakgrund födda utomlands. Det är ett treårigt projekt 

för att öka likvärdigheten i elever med utländsk bakgrund födda 

utomlands lärande vad gäller rätt till studiehandledning, SVA och 

modersmålsundervisning. Under läsåret fokuserade projektet på 

kompetensutveckling i bedömning och betyg samt SVA. 

Förvaltningen uppger i de skriftliga svaren att elever med utländsk 

bakgrund födda utomlands studieresultat är en utmaning som 

kräver långsiktigt arbete.  

I dokumentstudier för Sotenäs framkommer att kommunen har 

arbetat med att öka pojkars, på F-6 skolor, studieresultat genom att 

fokusera på språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att ge eleverna 

mer grundläggande verktyg som krävs för att följa undervisningen 

i samtliga ämnen. Pojkarnas studieresultat har öka i flera ämnen 

och förvaltningen tolkar därmed att åtgärderna givit resultat. I den 

systematiska kvalitetsrapporten 2020/2021 framkommer att 

förvaltningen förväntar sig se en minskning i skillnaden mellan 

flickor och pojkars betyg näst kommande år.  

5.4. Strömstads kommun  

I Strömstads budgetbeskrivelse 2021 framgår att nämndens fokus 

för grundskolans utvecklingsarbete främst är inriktat på att utveckla 

den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön samt utveckla 

lärande för elever med annat modersmål än svenska. I 

utvecklingsplan avseende studieresultat och kvalité har nämnden 

beslutat om prioriterade utvecklingsområden och åtgärder där 

aktiviteter, effekt, mätmetod och avstämning finns med. 

Av utvecklingsplanen framkommer att nämnden prioriterar följande 

områden, främja närvaron, säkerställa att samtliga elever har en 

god arbetsmiljö, att elever får en likvärdig utbildning samt har 

inflytande över undervisningen kopplat till högre studieresultat. För 

att alla elever i Strömstad ska erbjudas en likvärdig utbildning är 

det kompensatoriska arbetet, tidiga och förebyggande insatser 

bland annat genom elevhälsoteamen, prioriterade frågor inom 

samtliga skolverksamsamheter.  
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I budgetbeskrivelsen 2021 framkommer att ett av nämndens 

utvecklingsområde är att utveckla studieresultaten hos elever med 

annat modersmål än svenska. En åtgärd som har implementerats 

är att de som läser svenska som andra språk inte läser integrerat i 

svenska utan har separat undervisning. Åtgärden har resulterat i 

en 40 procentig ökning av andel elever som klar kunskapskraven i 

svenska A de senaste tre åren.  

I den interna kontrollplanen 2021 framkommer att nämnden till 

riskområdet kompetensutveckling beslutat om två åtgärder. Den 

första åtgärden är uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Den andra åtgärden innefattar att upprätta och följa upp en 

strategisk gemensam kompetensutvecklingsplan där den röda 

tråden genom utbildningssystemet är tydlig. Åtgärderna kommer 

följas upp i årsredovisningen.  

5.5. Tanums kommun  

I Tanum har nämnden under 2021 fokuserat på åtgärder avseende 

det systematiska kvalitetsarbetet, arbetsmiljö, språkutveckling och 

frånvaro. Kommunen har under de senaste tre åren deltagit i 

Skolverkets samverkansprojekt ”samverkan för bästa skola”. I 

projektet har det systematiska kvalitetsarbetet varit en stor del. I 

kvalitetsrapporten 2020/2021 framgår att arbetet måste fortlöpa för 

att möta de behov av stöttande strukturer för analysarbete som 

efterfrågas. Genom att fortsätta arbeta med struktur, mallar och 

riktlinjer kring det systematiska kvalitetsarbetet kan analysen bli 

bättre och på så vis kan nämnden besluta om åtgärder som 

adresserar grundproblemet.  

I kvalitetsrapporten framkommer att förvaltningen under 2021 har 

arbetat med och kommer fortsätta arbeta med språkutvecklande 

arbetssätt. En språklig medvetenhet i alla skolans ämnen anses 

vara en framgångsrik metod för att möta barnen och underlätta 

inlärningen, inte minst för elever med annat modersmål än 

svenska. Förvaltningen arbetar med metoder som stimulerar 

begreppsinlärning, repetition, modellering och att arbeta med 

gemensamma texter ger goda resultat på inlärningen.  

I kvalitetsrapporten 2020/2021 framkommer att det genomförts 

insatser för att få eleverna till att arbeta mer koncentrerat och tar 

större ansvar för sitt lärande. Nämnd följer upp elevernas 

arbetsmiljö genom regelbundna enkäter och samtal med 

elevgrupper. Där arbetsmiljön har beskrivits som problematisk har 

situationen hanterats genom nya gruppindelningar i mindre 

konstellationer vilket har skapat en lugnare miljö.  

Som nämnt i avsnitt 4.5 påverkar elevers frånvaro studieresultaten. 

För att ha koll på elevers närvaro har nämnden under 2021 beslutat 

om en handlingsplan för ökad skolnärvaro. I handlingsplanen 

beskrivs när vad och vem som ska utföra olika uppgifter både vid 

frånvaro och förebyggande åtgärder.  
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6. Sammanfattning och slutsatser 

6.1. Sammanfattning  

Fråga Munkedals kommun Orust kommun Sotenäs kommun Strömstad kommun Tanums kommun 

Hur ser studie-

resultaten ut inom 

grundskolan i 

kommunerna?  

 

Andel elever i årskurs 9 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 60 
procent.  
Andel elever i årskurs 6 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 60 
procent 

Andel elever i årskurs 9 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 60 
procent.  
Andel elever i årskurs 6 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 65 
procent 

Andel elever i årskurs 9 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 85 
procent. 
Andel elever i årskurs 6 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: över 85 
procent 

Andel elever i årskurs 9 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 80 
procent. 
Andel elever i årskurs 6 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 70 
procent 

Andel elever i årskurs 9 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 75 
procent. 
Andel elever i årskurs 6 
som uppfyllde 
kunskapskraven i alla 
ämnen 2021: cirka 65 
procent 

Hur ser struktur-

kvaliteten ut inom 

grundskolan i 

kommunerna? 

Andel lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet 2021: cirka 
70 procent 
Kostnad per elev år 
2021: 122 tkr 

Andel lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet 2021: cirka 
80 procent 
Kostnad per elev år 
2021: 136 tkr 

Andel lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet 2021: cirka 
70 procent 
Kostnad per elev år 
2021: 121 tkr 

Andel lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet 2021: cirka 
55 procent 
Kostnad per elev år 
2021: 127 tkr 

Andel lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet 2021: cirka 
75 procent 
Kostnad per elev år 
2021: 124 tkr 

Vilka förklarings-

faktorer till studie-

resultaten anger 

kommunerna i sin 

uppföljning?  

Familjebakgrund samt 
språkkunskaper uppges 
vara det två största 
förklaringarna till 
studieresultaten.  

Genus, bristande stöd 
och frånvaro anges 
vara förklaringsfaktorer 
till studieresultaten. 

Språkkunskaper, genus 
och lärmiljö uppges 
vara förklaringsfaktorer 
som påverkar 
studieresultaten.  

Frånvaro, lärmiljö, 
familjebakgrund och 
språkkunskaper uppges 
vara förklaringsfaktorer 
som påverkar 
studieresultaten. 

Frånvaro, 
språkkunskaper, 
bristande stöd och 
lärmiljö uppges påverka 
studieresultaten.  

Vilka åtgärder har 

vidtagits för att 

utveckla 

utbildningen? 

 

2019 antogs en 
strategisk plan med 
syftet att öka 
studieresultaten. 
Åtgärderna följs upp 
regelbundet och 
resultaten uppges vara 
positiva.   

De åtgärdsområden 
som togs fram 2021 var 
kopplade till att öka 
närvaro, öka pojkarnas 
resultat samt öka 
meritvärdena. 

Under 2021 var 
utvecklingsarbetet 
fokuserat på insatser för 
elever med utländsk 
bakgrund födda utom-
lands samt insatser för 
språkutveckling.  

Under 2021 fokuserade 
utvecklingsarbetet på 
den pedagogiska, 
fysiska och sociala 
lärmiljön samt att 
utveckla elever med 
annat modersmål än 
svenska.  

Under 2021 var de 
vidtagna åtgärderna 
kopplade till det 
systematiska 
kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljö, 
språkutveckling och 
frånvaro.  
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6.2. Slutsatser 

Syftet med förstudien har varit att kartlägga studieresultaten inom 

grundskolan. Förstudien visar att studieresultaten skiljer sig mellan 

kommunerna. Statistiken visar en positiv trend över de senaste fem 

åren för samtliga kommuner förutom för Orust kommun. I förstudien 

identifieras ett behov av utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten 

i skolan för samtliga kommuner. Kommunerna har liknande 

utmaningar kring kompetensförsörjning, skillnader i studieresultat 

utifrån genus- och jämställdhet, socioekonomiska förutsättningar 

samt språkkunskaper. Samtliga kommuner berör identifierade 

utmaningar i sitt systematiska kvalitetsarbete. Trots pågående 

åtgärdsarbete visar förstudien att många av kommunernas 

identifierade utmaningar kvarstår. Utifrån förstudien har vi 

identifierat nedanstående risker: 

Munkedal: 

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare  

► Risk för bristande resursfördelning mellan skolor 

Orust:  

► Risk för bristande likvärdighet i studieresultat mellan flickor 

och pojkar 

Sotenäs:  

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare 

► Risk för bristande likvärdighet i studieresultat mellan flickor 

och pojkar 

 

 

Strömstad:  

► Risk för ökade lokalkostnader bidrar till minskade resurser 

för undervisning 

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende 

behöriga lärare 

Tanum:  

► Risk för bristande kompetensförsörjning avseende svenska 

som andraspråk 

 

Samtliga kommuner:  

► Risk för att elever i behov av stöd inte uppnår 

kunskapskraven  

► Risk för att elever med utländsk bakgrund födda utomlands 

inte får det pedagogiska stöd de behöver 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I helägda kommunala bolag ska det, utöver en yrkesrevisor, finnas en eller flera 

lekmannarevisorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och 

kontrollen i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer väljs på det kommunala bolagets 

bolagsstämma efter kommunfullmäktiges förslag. Lekmannarevisorernas uppgift regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (2017:725) samt bolagets bolagsordning. Av 

aktiebolagslagens 10 kap. 3 § framgår att lekmannarevisorns uppdrag är att granska: 

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver. Lekmannarevisorerna i Västvatten AB, Uddevalla Vatten AB, Munkedals Vatten AB, 

Färgelanda Vatten AB och Sotenäs Vatten AB har beslutat att genomföra en grundläggande 

granskning av bolagen för revisionsåret 2021. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om respektive bolag  

bedriver sin verksamhet ändamålsenligt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. I granskningen 

besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att den interna kontrollen i bolaget är 

tillräcklig? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Den grundläggande 

granskningen omfattar följande: 

 Genomgång av styrelseprotokoll och handlingar 

 Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument 

 Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll 

 Intervju med VD och ekonomichef i bolagen1 

 Intervju med styrelseordförande i respektive bolag 

De dokument vi har tagit del av och de funktioner vi har intervjuat framgår av bilaga 1. 

 
1 VD i Västvatten är också VD/extern VD i samtliga bolag. Ekonomichef innehar motsvarande roll i samtliga bolag. 
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1.4. Ansvarig styrelse samt avgränsning 

Granskningen omfattar Uddevalla Vatten AB, Munkedals Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, 

Sotenäs Vatten AB (i fortsättningen kallat ägarbolagen) och Västvatten AB. Ägarbolagen och 

Västvatten AB kommer fortsättningsvis gemensamt benämnas som vattenkoncernen.  

 

Granskningen avgränsas i enlighet med ovanstående revisionsfrågor. En grundläggande 

granskning är en övergripande granskning och avser endast bolagens översiktliga 

ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna kontroll på ett översiktligt vis. 

Lekmannarevisionen granskar inte bolagens redovisning eller interna kontroll i 

redovisningsfrågor. För mer information om redovisningen hänvisas till den valda 

yrkesrevisorns granskning.  

1.5. Disposition  

Vattenkoncernen har en särskild ägarstruktur där respektive ägarkommun äger ett helägt 

anläggningsbolag (i denna rapport kallat ägarbolag) som i sin tur äger aktier i Västvatten AB. 

Denna granskningsredogörelse kommer därför att behandla vattenkoncernen som helhet. 

Granskningsredogörelsen kommer inledningsvis att behandla Västvatten AB i kapitel 2-5. 

Därefter följer en redogörelse för respektive ägarbolag i kapitel 6-9. Granskningsredogörelsen 

avslutas med vår sammanfattande bedömning i kapitel 10.  
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2. Hur styrs Västvatten AB? 

2.1. Inledning 

Västvatten AB (VVAB) svarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen 

(VA) i de fyra ägarkommunerna. Ägarkommunerna är Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och 

Sotenäs kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas VA-

verksamheter samt ekonomi och administration, på uppdrag av kommunerna. Varje kommun 

har varsitt helägt anläggningsbolag, som i sin tur äger en del i bolaget. De fyra 

anläggningsbolagen är Uddevalla Vatten AB (UVAB), Munkedals Vatten AB (MVAB), 

Färgelanda Vatten AB (FVAB) och Sotenäs Vatten AB (SVAB). Varje anläggningsbolag har 

en egen styrelse. Därtill äger varje bolag egna VA-nät, anläggningar och beslutar om 

utbyggnader, upprustningar och förslag till VA-taxor för den egna kommunen. Bolaget står 

under kommunstyrelsens uppsiktsplikt i respektive kommun och har att följa 

kommunfullmäktiges utfärdade direktiv från respektive kommun. I figur 1 nedan beskrivs 

bolagets ägarstruktur och ägarbolagens aktiekapital i Västvatten AB.  

Figur 1: Ägarstruktur Västvatten AB.  

I efterföljande avsnitt beskrivs de huvudsakliga styrdokument som ägarna upprättat, 

bolagsordning och ägardirektiv. Dessa ska följas av styrelse och VD. 

2.2. Bolagsordning 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift 

och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i ägarkommunerna samt bedriva därmed 

förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. Bolagsordningen beslutades 2018.  
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2.3. Ägardirektiv 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med ägarbolagen2 som är huvudmän för 

kommunernas VA-anläggningar svara för den allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i respektive kommun. Bolagstämman antog ägardirektivet den 20 

november 2012 vid extra bolagstämma. Nedan redogörs för huvuddragen i bolagets 

ägardirektiv:  

 

• Bolaget skall såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och bidra 

med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, innefattande 

planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet.  

 

• Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 

bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av 

respektive kommuns kommunfullmäktige. 

 

• Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, 

varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall 

delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan.  

 

• Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna en kopia av upprättad arbetsordning. 

 

• Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens 

handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall 

utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. 

 

• Av ägardirektivet framgår även att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska 

redogöra hur bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet 

samt av kommunerna uppställda mål.  

 

• Bolaget skall hålla kommunstyrelserna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger 

bolaget att till kommunstyrelserna snarast översända:  

o Protokoll från årsstämma och bolagsstämma 

o Protokoll från styrelsesammanträde  

o Bolagets årsredovisning  

o Revisionsberättelse  

o Balans- och resultatrapport  

o Annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt och 

styrningsfunktion i kommunerna 

 

 
2 I ägardirektivet benämns ägarbolagen som anläggningsbolag.  
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3. Sköts verksamhet i Västvatten AB på ett ändamålsenligt sätt? 

3.1. Väsentliga händelser under året 

Nedan redovisas väsentliga händelser och utmaningar under 2021 för bolaget. Iakttagelserna 

baseras på årsredovisning 2021 och lekmannarevisionsdialog:  

 

• Ett arbete med att uppdatera ägarens styrdokument har pågått under året i 

ägarbolagen. Förslag på nytt ägardirektiv, bolagsordning, samarbetsavtal och 

aktieägaravtal har skickats på remiss till ägarkommunerna men ännu inte antagits.  

 

• Styrelsens arbetsordning har reviderats för att tidigarelägga budgetprocessen.  

 

• Västvatten har under året erhållit bidrag av staten för framtagande av 

vattenförsörjningsplan i respektive ägarkommun. 

 

• Arbetet med en gemensam taxekonstruktion för samtliga kommuner har fortsatt under 

året.  

3.2. Styrning 

Bolaget bryter ner ägardirektivet i de bolagsspecifika styrdokumenten affärsplan, styrkort och 

budget. I affärsplanen beskrivs bolagets strategier för olika affärsområden. Affärsplanen är 

gemensam för Vattenkoncernen och omfattar således samtliga ägarbolag. Affärsplanen 

innehåller styrkort som baseras på Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. Dessa är uppdelade i 

tre så kallade grundpelare hållbarhet, tjänster, miljö och resurser som i sin tur delas upp i 14 

parametrar och 89 frågeställningar. Bolagets styrelse beslutade under 2020 att förlänga 

giltighetstiden på affärsplan 2016–2020 och befintliga styrkort fram tills nytt beslut tas. Styrkort 

för 2021 är således desamma som under 2020. 

Affärsplanen har en övergripande koppling till ägardirektivet. Det framkommer till exempel av 

affärsplanen att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga 

principer som framgår av ägardirektivet.  

Arbetet med ny affärsplan har pågått under 2021 och ny affärsplan beslutades vid 

styrelsemötet den 7 december 2021. I den nya affärsplanen ersätts styrkorten med tre 

övergripande bolagsmål som i sin tur bryts ner till underliggande delmål. Av protokoll framgår 

att bolagets styrelse fått återkommande information om arbetet med ny affärsplan.  

Enligt ägardirektivet ska bolagets styrelse årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste 

tre räkenskapsåren. Budget och verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren antogs 

vid styrelsemötet den 22 oktober 2020.  

Bolagets styrelse har antagit arbetsordning och VD-instruktion i enlighet med vad som anges 

i ägardirektivet vid styrelsemötet den 15 april 2021.  
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Av ägardirektivet framgår att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska redogöra hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål. I förvaltningsberättelse för 2021 framgår inte denna redogörelse tydligt. 

Bolaget kommenterar detta med att kommunerna inte har tagit fram mål för bolaget och att det 

därför upplevs vara otydligt vad som bolaget förväntas redogöra. 

3.3. Uppföljning 

Bolagsstyrelsen tar del av ekonomisk uppföljning vid delårs- och årsbokslut samt genom 

löpande månadsrapportering från VD. Av styrelsens protokoll framgår att styrelsen tar del av 

verksamhetsuppföljning samt uppföljning av avvikelser och händelser av större vikt vid varje 

sammanträde. Av protokoll framgår att styrelsen erhöll slutrapportering av måluppföljning 

2019–2021 vid styrelsemötet den 7 december.   

Bolaget ska enligt ägardirektivet hålla kommunstyrelserna väl informerade om sin verksamhet 

genom att översända dokumentation så som protokoll och delårsrapporteringar till styrelserna. 

I likhet med föregående år saknas information i protokoll om vilka handlingar som översänts 

till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun. Bolaget uppger dock att samtliga handlingar 

har översänts.  

3.4. Ägardialog  

Under 2021 har två ägarsamråd genomförts. Vid ägarsamrådet den 8 april diskuterades 

arbetsformer för uppdatering av ägarstyrdokument. Av protokoll framgår att målet för 

översynen av ägarstyrdokumenten är att korrigera felaktigheter och likrikta dokumenten mellan 

ägarbolagen. Detta för att bolaget skall uppnå ökad kvalitet och effektivitet. Vid ägarsamrådet 

enades mötet om att skicka ut de reviderade styrdokumenten på remiss.  

 

Vid ägarsamrådet den 27 maj presenterade VD:  

• Större händelser i verksamheten och långsiktig resursplanering.  

• Den nya budgetprocessen. 

• Arbetet med gemensam taxekonstruktion och de beslut som styrelserna tagit.   

• Status för aktiekapital för Västvatten AB. Ägarsamrådet diskuterade och föreslog att 

ärendet åter tas upp om cirka två år eller om ränteläget förändras markant. 

• Inkomna synpunkter på bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal och 

aktieägaravtal. 

3.5. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning sköts Västvattens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Vi noterar att 

det saknas en tydlig redogörelse i förvaltningsberättelsen avseende hur bolaget bedrivit 

verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål, så 

som föreskrivs i ägardirektivet. Styrelsen bör i vår mening tillse att en sådan redogörelse tas 

fram i kommande års förvaltningsberättelse i enlighet med ägarnas intention. 
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4. Sköts verksamheten i Västvatten AB på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

4.1. Årets resultat 

Då samtliga kostnader faktureras vidare till ägarbolagen redovisar bolaget ett noll-resultat för 

räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december.   

 

4.2. Reinvesteringstakt och planering 

Av dialog framgår att arbete med ekonomiska 10-årsplaner för kommunernas VA-anläggningar 

pågått under året i samtliga bolagsstyrelser. Frågan kring vilken investeringstakt som 

kommunerna har råd med har diskuterats i respektive ägarbolags styrelse samt i dialog med 

ägarna.  

4.3. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning sköts verksamheten i Västvatten AB på ett från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. Inga avvikelser har noterats.  

5. Är den interna kontrollen i Västvatten AB tillräcklig? 

5.1. Rutiner för internkontroll  

Bolaget har antagit rutiner för internkontroll samt ett reglemente. Enligt bolagets rutiner 

framkommer att en risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för internkontrollarbetet.  

5.2. Riskanalys  

Bolaget har genomfört och dokumenterat en risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och 

väsentlighetsanalysen beskriver ett 40-tal risker som identifierats av bolaget. Riskanalysen 

beskriver riskområde och undergrupp, möjligt scenario där en risk uppstår samt vilka 

konsekvenser detta medför. Riskerna graderas utifrån sannolikhet och konsekvens.  

5.3. Internkontrollplan  

Av dialog med bolaget framgår att kontrollområden väljs ut i samråd med styrelsen. I 

internkontrollplan för 2021 som antogs av styrelsen 8 september 2020 har tre kontrollområden 

valts ut utifrån riskanalysen. Kontrollområdena är följande:   

• Reserv- & Nödvatten 

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut 

• IT-säkerhet – NIS3 

Till respektive kontrollområde finns 3–4 kontrollmoment. Till varje kontrollmoment finns 

beskrivet vilken metod som kommer användas för att genomföra kontrollen, när kontrollen ska 

 
3 ”NIS” syftar till EU-direktivet Network and Information Security directive. NIS-direktivet ställer krav på 
säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och vissa digitala tjänster. 
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ske, vem som ska utföra kontrollen samt när kontrollen ska rapporteras. Exempelvis testades 

medarbetarnas kunskap kring IT-säkerhet bland annat genom att simulera intrångsförsök 

genom så kallade Phishing-mail4. 

5.4. Avrapportering av internkontroll  

Styrelsen erhöll uppföljning av internkontrollplanen vid styrelsemötet den 30 september 2021. 

I uppföljningen presenterades utfallet av kontrollerna, vidtagna åtgärder och förslag på 

ytterligare åtgärder. Utifrån uppföljningen beslutades att områdena reserv- och nödvatten samt 

IT-säkerhet – NIS skulle arbetas vidare med utifrån resultatet av kontrollerna. 

5.5. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har bolagets styrelse och VD i allt väsentligt säkerställt att den interna 

kontrollen i bolaget är tillräcklig. Granskningen visar att bolagets styrelse har antagit en 

internkontrollplan utifrån genomförd riskanalys samt att internkontrollplanen följts upp. 

  

 
4 Phishing (på svenska nätfiske) är en omskrivning från engelskans fishing. Nätfiske är idag den 
vanligaste metoden angriparen använder för att komma åt lösenord eller bank- och kortuppgifter. En 
organisation kan testa medarbetarna kunskaper genom att simulera intrångsförsök, t.ex. genom 
Phishing-mail. 
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6. Uddevalla Vatten AB 

6.1. Väsentliga händelser och utmaningar 

Nedan redovisas väsentliga händelser och utmaningar under 2021 för bolaget. Iakttagelserna 

baseras på årsredovisning 2021 och lekmannarevisionsdialog:  

 

• Under 2021 har arbetet med Vänernledningen, en råvattenledning5, mellan Uddevalla 

och Trollhättan fortsatt. Upphandling av arbetet kommer ske under 2022 och ledningen 

förväntas invigas under 2027. Av dialog framgår att ledningen kommer byggas med 

överkapacitet för att trygga ett framtida ökat behov.   

 

• Spillvattenreningen i Uddevalla kräver nytt tillstånd från Länsstyrelsen då kommunens 

planer innebär fler anslutningar. Bolaget har under året arbetat med ny 

tillståndsansökan för Skansverket avloppsreningsverk. I samband med ny 

tillståndsansökan utreds även andra potentiella utloppspunkter för renat avloppsvatten 

i Byfjorden samt Hafstensfjorden. 

 

• I slutet av juli kom det ett mycket kraftigt skyfall över Uddevalla vilket resulterade i ett 

flertal översvämningar. Förhandlingar med försäkringsbolagen pågår gällande 

ersättningar för skador som uppkom till följd av skyfallet.  

 

• Bolaget har fortsatt en tvist med Skatteverket gällande att Skatteverket anser att 

bolaget ska betala skatt på räntan för de kommunala lånen för tidigare år. 

6.2. Styrning och uppföljning  

Styrning av Uddevalla Vatten sker främst genom styrkort. Styrkorten beskrivs i Västvattens 

affärsplan för 2016–2020 samt styrkort 2019–2021 och är oförändrade från föregående år.  

 

Bolagets styrelse följer upp verksamhet och ekonomi genom månadsrapporter, delårs- och 

årsrapporter samt genom information vid styrelsemöten.  

 

Styrelsen i Uddevalla Vatten AB har under 2021 tagit fram mål för god ekonomisk hushållning 

i form av två finansiella mål. Målen avser dels att bolagets kostnader för varje enskilt år ska 

täckas av intäkter, dels att bolaget ska ha en hög kassalikviditet. Av delårsrapport per augusti 

och årsredovisning framgår att målen följts upp. Vid samtliga uppföljningar har bolaget 

bedömts ha en god ekonomisk hushållning.  

 

Av ägardirektivet framgår att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska redogöra hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål. I förvaltningsberättelse för 2021 framgår inte denna redogörelse tydligt. 

 
5 Råvatten är obehandlat vatten som hämtas från en vattentäkt, råvatten renas till renvatten 
(dricksvatten) i ett vattenverk. 
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6.3. Intern kontroll  

Internkontrollplan och riskanalys är gemensam för samtliga ägarbolag och Västvatten (se 

avsnitt 4). 

6.4. Ekonomi  

Reinvesteringar  

Styrelsen i UVAB beslutade 2020 att fastställa en förnyelseplan med en förnyelsetakt6 på 100 

år. Enligt bolaget finns ett fortsatt stort investeringsbehov.  

 

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan över investerings- och reinvesteringsbehovet på 10 

års sikt har pågått under 2021. Planen innefattar samtliga kommunala VA-anläggningar.   

 

Uttag  

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincip vilket innebär att de nödvändiga 

kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade 

verksamheten får inte gå med vinst eller förlust, istället ska eventuella över- eller underuttag 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. 2021 års överuttag uppgick till cirka 19 mnkr, 

att jämföra med det budgeterade överuttaget på cirka 10,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror 

på att bolaget fått in högre intäkter än budgeterat till följd av pandemin och lägre räntor. 

Överuttaget avsätts i en VA-fond som ska användas till kapacitetsökningar i vattennätet. 

6.5. Vår bedömning  

Vår sammanfattande bedömning är att verksamheten i Uddevalla Vatten AB sköts på ett 

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets internkontroll är tillräcklig. Vi noterar att det saknas en tydlig redogörelse 

i förvaltningsberättelsen avseende hur bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det 

kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål, så som föreskrivs i ägardirektivet. 

Styrelsen bör i vår mening tillse att en sådan redogörelse tas fram i kommande års 

förvaltningsberättelser utifrån ägarens intention. 

  

 
6 Förnyelsetakt – hur lång tid det tar att ersätta det totala ledningsnätet (spillvattenledningar, 

dricksvattenledningar och dagvattenledningar) med befintlig investeringstakt. 
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7. Munkedals Vatten AB  

7.1. Väsentliga händelser och utmaningar 

Nedan redovisas väsentliga händelser och utmaningar under 2021 för bolaget. Iakttagelserna 

baseras på årsredovisning 2021 och lekmannarevisionsdialog:  

 

• Styrelsen i bolaget beslutade under 2020 att lägga ner vattenverket i Fisketorp, ett 

mindre samhälle i Munkedals kommun. Vid tidpunkten för beslutet ansågs inte 

Fisketorp utgöra ett verksamhetsområde (VO)7 enligt vattentjänstlagen. Bolaget har vid 

flera tillfällen efterfrågat om det finns ett VO-beslut. Efter att styrelsen tagit beslutet 

upptäcktes ett kommunfullmäktigebeslut från 1994 om att Fisketorp var ett 

verksamhetsområde. Fisketorps klassificering som verksamhetsområde kommer 

antingen innebära att samtliga fastigheter inom det berörda området kommer behöva 

anslutas till den allmänna VA-anläggningen eller bilda en gemensamhetsanläggning 

och samfällighet för att sköta vattenverket, vattentäkt och ledningar.  

 

• För att minska uppvärmningskostnaderna har Dingle, Torreby och Hedekas 

avloppsreningsverk försetts med luftvärmepumpar. 

 

• Bolaget har under året arbetat med en utredning som utifrån en befolkningsprognos 

ska omvandlas till en VA-abonnentprognos. Denna utredning ska påvisa om lokal 

försörjning av dricksvatten eller en hel- eller delförsörjning från Vänern via Uddevalla 

är det bästa alternativet för Munkedals VA-abonnenter. Utredningen sker i samband 

med arbetet kring vattenförsörjningsplanen där arbetet fortgår under våren 2022.  

 

7.2. Styrning och uppföljning  

Styrning av Munkedals Vatten AB sker främst genom styrkort. Styrkorten beskrivs i 

Västvattens affärsplan för 2016–2020 samt styrkort 2019–2021 och är oförändrade från 

föregående år.  

 

Bolagets styrelse följer upp verksamhet och ekonomi genom månadsrapporter, delårs- och 

årsrapporter samt genom information vid styrelsemöten. I samband med delårs- och 

årsbokslut sker även uppföljning av för VA-verksamheten relevanta nyckeltal så som 

Ledningsnätets förnyelsetakt och utläckaget av dricksvatten. 

 

Av uppföljningen framgår att utläckaget av dricksvatten är ett problem i kommunen, utläckaget 

av dricksvatten uppgick till ca 25 % under 2021. Utläckaget under 2020 uppgick till 32 %. 

 

Av ägardirektivet framgår att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska redogöra hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål. I förvaltningsberättelse för 2021 framgår inte denna redogörelse tydligt. 

 
7 Verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
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Styrelsen i Munkedals Vatten AB har under 2021 tagit fram mål för god ekonomisk hushållning 

i form av två finansiella mål. Målen avser dels att bolagets kostnader för varje enskilt år ska 

täckas av intäkter dels att bolaget ska ha en hög kassalikviditet. Av delårsrapport per augusti 

och årsredovisning framgår att målen följts upp. Vid samtliga uppföljningar har bolaget 

bedömts ha en god ekonomisk hushållning.  

7.3. Intern kontroll  

Internkontrollplan och riskanalys är gemensam för samtliga ägarbolag och Västvatten (se 

avsnitt 5).  

7.4. Ekonomi  

Reinvesteringar  

Bolagets styrelse har under året haft en intern dialog kring vilken reinvesteringstakt som 

kommunen har råd med. Risker med en otillräcklig reinvesteringstakt är bland annat stora 

mängder ovidkommande vatten i ledningsnätet vilket belastar reningsverk och ökat utläckage 

i dricksvattenätet. Dialog kring reinvesteringstakt förs även med ägaren.  

 

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan över investerings- och reinvesteringsbehovet på 10 

års sikt har pågått under 2021 genom arbetsmöte med styrelsen. Planen innefattar samtliga 

kommunala VA-anläggningar så som vattenverk, reningsverk och ledningsnät.  

 

Uttag  

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincip vilket innebär att de nödvändiga 

kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade 

verksamheten får inte gå med vinst eller förlust, istället ska eventuella över- eller underuttag 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. 2021 års överuttag uppgick till 1,3 mnkr, att 

jämföra med det budgeterade överuttaget på 0 kr. Avvikelsen mot budget beror främst på att 

bolaget fått in högre intäkter än budgeterat till följd av pandemin och lägre räntor. Överuttaget 

avsätts i VA-fond som ska användas till kapacitetsökningar i vattennätet. 

7.5. Vår bedömning  

Vår sammanfattande bedömning är att verksamheten i Munkedals Vatten AB sköts på ett 

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets internkontroll är tillräcklig. Vi noterar att det finns ett fortsatt stort 

investeringsbehov i VA-anläggningarna och att utläckaget av dricksvatten är problematiskt i 

kommunen. Vi ser positivt på att bolaget initierat ett arbete med att ta fram en långsiktig 

investeringsplan.  

 

Vi noterar att det saknas en tydlig redogörelse i förvaltningsberättelsen avseende hur bolaget 

bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna uppställda 

mål, så som föreskrivs i ägardirektivet. Styrelsen bör i vår mening tillse att en sådan 

redogörelse tas fram i kommande års förvaltningsberättelse utifrån ägarens intention.  
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8. Färgelanda Vatten AB  

8.1. Väsentliga händelser och utmaningar 

Nedan redovisas väsentliga händelser och utmaningar under 2021 för bolaget. Iakttagelserna 

baseras på årsredovisning 2021 och lekmannarevisionsdialog:  

 

• Utredning angående framtida lösning för Rådanefors reningsverk har genomförts under 

året och arbetet med att bygga upp och införliva reningsverket i bolagets verksamhet 

pågår. Färgelanda kommun kommer stå som huvudman för reningsverket till dess att 

verket tagits i drift, därefter överförs verksamheten till bolaget. 

 

• Det finns stora mängder tillskottsvatten8 i ledningsnätet. Arbete pågår för att minska 

andelen tillskottsvatten.  

 

• Arbete med en vattenförsörjningsplan pågår i kommunen. Kommunfullmäktige i 

Färgelanda kommun väntas ta beslut om planen under 2022.  

8.2. Styrning och uppföljning  

Styrning av Färgelanda Vatten sker främst genom styrkort. Styrkorten beskrivs i Västvattens 

affärsplan för 2016–2020 samt styrkort 2019–2021 och är oförändrade från föregående år.  

 

Bolagets styrelse följer upp verksamhet och ekonomi genom månadsrapporter, delårs- och 

årsrapporter samt genom information vid styrelsemöten. I samband med delårs- och 

årsbokslut sker även uppföljning av för VA-verksamheten relevanta nyckeltal så som 

Ledningsnätets förnyelsetakt och utläckaget av dricksvatten.   

 

Av uppföljningen framgår att utläckaget av dricksvatten är ett problem i kommunen, utläckaget 

av dricksvatten uppgick till ca 36 % under 2021. Under 2020 var utläckaget 32 %. 

 

Av ägardirektivet framgår att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska redogöra hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål. I förvaltningsberättelse för 2021 framgår inte denna redogörelse tydligt. 

 

Styrelsen i Färgelanda Vatten AB har under 2021 tagit fram förslag på mål för god ekonomisk 

hushållning i form av två finansiella mål. Målen avser dels att bolagets kostnader, för varje 

enskilt år ska täckas av intäkter, dels att bolaget ska ha en hög kassalikviditet. 

Kommunfullmäktige har ännu inte antagit målen. 

8.3. Intern kontroll  

Internkontrollplan och riskanalys är gemensam för samtliga ägarbolag och Västvatten (se 

avsnitt 4). 

 
8 Tillskottsvatten i ledningsnätet innebär att ovidkommande vatten trängt in i ledningsnätet.  
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8.4. Ekonomi  

Reinvesteringar  

Bolagets styrelse har under året haft en intern dialog kring vilken reinvesteringstakt som 

kommunen har råd med. Risker med en otillräcklig reinvesteringstakt är bland annat stora 

mängder ovidkommande vatten i ledningsnätet vilket belastar reningsverk och ökat utläckage 

i dricksvattenätet. Dialog kring reinvesteringstakt förs även med ägaren.  

 

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan över investerings- och reinvesteringsbehovet på 10 

års sikt har pågått under 2021 genom arbetsmöte med styrelsen. Planen innefattar samtliga 

kommunala VA-anläggningar så som vattenverk, reningsverk och ledningsnät.  

 

Uttag  

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincip vilket innebär att de nödvändiga 

kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade 

verksamheten får inte gå med vinst eller förlust, istället ska eventuella över- eller underuttag 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. 2021 års överuttag uppgick till cirka 1,3 mnkr, 

att jämföra med det budgeterade överuttaget på 0 kr. Avvikelse mot budget beror främst på 

högre slamintäkter, högre brukningsintäkter från industrin och mindre nedlagd tid i bolaget än 

budgeterat. Färgelanda Vatten AB har ett överuttag sedan tidigare på cirka 1,7 mnkr. 

Ackumulerat överuttag uppgick till cirka 3 mnkr för helåret 2021. 

8.5. Vår bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att verksamheten i Färgelanda Vatten AB sköts på ett 

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets internkontroll är tillräcklig. Vi noterar att bolaget inte uppnår god 

ekonomisk hushållning för 2021 utifrån bolagets egen definition. Vi noterar vidare att det finns 

ett fortsatt stort investeringsbehov i VA-anläggningarna. Vi ser positivt på att bolaget initierat 

ett arbete med en långsiktig investeringsplan. 

 

Vi noterar även att det saknas en tydlig redogörelse i förvaltningsberättelsen avseende hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål, så som föreskrivs i ägardirektivet. Styrelsen bör i vår mening tillse att en sådan 

redogörelse tas fram i kommande års förvaltningsberättelse utifrån ägarens intention.  
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9. Sotenäs Vatten AB  

9.1. Väsentliga händelser och utmaningar 

Nedan redovisas väsentliga händelser och utmaningar under 2021 för bolaget. Iakttagelserna 

baseras på årsredovisning 2021 och lekmannarevisionsdialog:  

 

• I slutet av juli 2021 inträffade ett kraftigt skyfall i Sotenäs kommun , vilket resulterade i 

ett flertal översvämningar. Ett forum tillsammans med Sotenäs kommun, 

Sotenäsbostäder, Räddningstjänsten och Trafikverket har startats upp för att se på 

vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att minska påverkan vid stora framtida 

regn. Länsstyrelsen har godkänt en reviderad åtgärdsplan för ledningsnätet som 

förhoppningsvis gör att källaröversvämningar i framtiden minskar. Förhandlingar med 

försäkringsbolagen pågår gällande skyfall som skedde 2017 och 2021. 

 

• Utredningen angående Sotenäs avloppsreningsverk pågår. Tillståndet för 

Hunnebostrands reningsverk behöver utökas vilket gör att alla anslutningar utanför 

verksamhetsområde nekas för tillfället. Omholmen reningsverk har kapacitetsmarginal 

mot tillståndet, men reningsprocessen är inte optimal vilket gör att de årliga 

tillståndsvärdena på utgående vatten inte uppfylls för vissa av kraven.  

 

• Styrelsen i bolaget har beslutat att ersätta de befintliga reningsverken i kommunen med 

ett nytt verk. Frågan har överlämnats till ägaren för ställningstagande angående 

finansiering av investeringen.  

 

• Bolaget har fortsatt en tvist med Skatteverket gällande att Skatteverket anser att 

bolaget ska betala skatt på räntan för de kommunala lånen för tidigare år. 

9.2. Styrning och uppföljning  

Styrningen av Sotenäs Vatten sker främst genom styrkort. Styrkorten beskrivs i Västvattens 

affärsplan för 2016–2020 samt styrkort 2019–2021 och är oförändrade från föregående år.  

 

Bolagets styrelse följer upp verksamhet och ekonomi genom månadsrapporter, delårs- och 

årsrapporter samt genom information vid styrelsemöten. I samband med delårs- och 

årsbokslut sker även uppföljning av för VA-verksamheten relevanta nyckeltal så som 

ledningsnätets förnyelsetakt och utläckaget av dricksvatten.   

 

Av ägardirektivet framgår att bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen ska redogöra hur 

bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunerna 

uppställda mål. I förvaltningsberättelse för 2021 framgår inte denna redogörelse tydligt. 

Sotenäs kommun har antagit mål för god ekonomisk hushållning för Sotenäs Vatten AB. Målet 

är att minst 80 % av den producerade mängden vatten ska debiteras. Av årsredovisning 2021 

framgår att bolaget uppfyller målet och därmed anses ha god ekonomisk hushållning.  
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9.3. Intern kontroll  

Internkontrollplan och riskanalys är gemensam för samtliga ägarbolag och Västvatten (se 

avsnitt 4). Sotenäs Vatten AB har under 2021 även erhållit särskilda kontrollmoment från 

Sotenäs kommun.  

9.4. Ekonomi  

 
Reinvesteringar  

Bolagets styrelse har under året haft en intern dialog kring vilken reinvesteringstakt som 

kommunen har råd med. Risker med en otillräcklig reinvesteringstakt är bland annat stora 

mängder ovidkommande vatten i ledningsnätet vilket belastar reningsverk och ökat utläckage 

i dricksvattenätet. Dialog kring reinvesteringstakt förs även med ägaren.  

 

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan över investerings- och reinvesteringsbehovet på 10 

års sikt har pågått under 2021 genom arbetsmöte med styrelsen. Planen innefattar samtliga 

kommunala VA-anläggningar så som vattenverk, reningsverk och ledningsnät.  

 

Uttag  

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincip vilket innebär att de nödvändiga 

kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade 

verksamheten får inte gå med vinst eller förlust, istället ska eventuella över- eller underuttag 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. 2021 års överuttag uppgick till cirka 0,1 mnkr, 

att jämföra med det budgeterade överuttaget på cirka 0,5 mnkr. Överuttaget är för att återställa 

tidigare års underuttag. Totalt är ackumulerat underuttag cirka 0,9 mnkr. 

9.5. Vår bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att verksamheten i Sotenäs Vatten AB sköts på ett 

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets internkontroll är tillräcklig. Vi noterar att det finns ett fortsatt 

investeringsbehov i VA-anläggningarna. Vi ser positivt på att bolaget initierat ett arbete med 

en långsiktig investeringsplan. Vi noterar även att det saknas en tydlig redogörelse i 

förvaltningsberättelsen avseende hur bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det 

kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål, så som anges i ägardirektivet. 

Styrelsen bör i vår mening tillse att en sådan redogörelse tas fram i kommande års 

förvaltningsberättelse utifrån ägarens intention.  
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10. Samlad bedömning 
Utifrån granskningens syfte, grunderna för ansvarsprövning och lekmannarevisionens 

uppdrag är vår samlade bedömning att verksamheten i Västvatten AB, Uddevalla Vatten AB, 

Munkedals Vatten AB, Färgelanda Vatten AB och Sotenäs Vatten AB sköts på ett 

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig.  

 

Vi noterar, i likhet med föregående år att det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i 

ledningsnätet i Munkedal, Färgelanda, Uddevalla och Sotenäs. Vi ser positivt på att bolagen 

påbörjat ett arbete med en långsiktig investeringsplan. 

 

Vi noterar vidare att det för samtliga bolag saknas en tydlig redogörelse i 

förvaltningsberättelsen avseende hur bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av det 

kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål, så som anges i ägardirektiven. Bolagen 

bör i vår mening tillse att en sådan redogörelse tas fram i kommande års förvaltningsberättelse.  

 

Vi rekommenderar styrelsen i VVAB, UVAB, MVAB, FVAB och SVAB att: 

 

 I förvaltningsberättelsen redogöra hur bolaget bedrivit verksamheten mot bakgrund av 

det kommunala syftet och av kommunerna uppställda mål i enlighet med ägardirektivet.  

 

I händelse av att det för bolagen är otydligt vad redogörelsen i fråga förväntas innehålla 

avseende den aktuella punkten i ägardirektiven rekommenderar vi att det förs en dialog med 

ägarkommunerna i syfte att klargöra detta. 
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Göteborg den 18 februari 2022  

 

   

Johan Palmgren    Thomas Edin 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning 

 
 

Västvatten AB: Uddevalla Vatten AB: 

 Arbetsordning 2021 

 Bolagsordning 2018 

 Bolagspolicy för kommunala bolag i 

Uddevalla kommun 2015 

 Instruktion för verkställande direktör 

2021 

 Protokoll från bolagsstämma 2021 

 Protokoll från styrelsemöten 2021 

 Månadsrapporter 2021 

 Budget 2021 

 Affärsplan 2016–2020 

 Tertialbokslut per april och 

september 2021 

 Styrkort 2020 

 Uppföljning av styrkort 2021 

 Årsredovisning 2021 (utkast) 

 Ägardirektiv Västvatten AB 2012 

 Intern kontrollplan 2021 

 Uppföljning av internkontroll 2021 

 Risk- och väsentlighetsanalys 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsordning 2021 

 VD-instruktion 2021 

 Budget 2021 

 Bolagsordning 2018 

 Ägardirektiv 2012 

 Tertialbokslut per april och 

september 2021 

 VA-strategi  

 Årsredovisning 2021 (utkast) 

 

Munkedals Vatten AB: 

 Arbetsordning 2021 

 VD-instruktion 2021 

 Budget 2021 

 Bolagsordning 2018 

 Ägardirektiv 2012 

 Tertialbokslut per april och 

september 2021 

 Årsredovisning 2021 (2021) 
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Sotenäs Vatten AB: 

 Arbetsordning 2021 

 VD-instruktion 2021 

 Budget 2021 

 Bolagsordning 2018 

 Ägardirektiv 2012 

 Tertialbokslut per april och 

september 2020 

 Årsredovisning 2021 (utkast) 

 

 

 

 

Färgelanda Vatten AB: 

 Arbetsordning 2021 

 VD-instruktion 2021 

 Budget 2021 

 Bolagsordning 2018 

 Ägardirektiv 2012 

 Tertialbokslut per april och 

september 2021 

 Årsredovisning 2021 (utkast) 

 

 

Vi har intervjuat följande funktioner: 

 Verkställande direktör för Västvatten AB9 

 Ekonomichef, Västvatten AB  

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, Västvatten AB 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, Uddevalla Vatten AB 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, Munkedals Vatten AB 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, Färgelanda Vatten AB 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, Sotenäs Vatten AB 

 

 
9 Extern VD även för Uddevalla Vatten, Munkedals Vatten, Färgelanda Vatten och Sotenäs Vatten  



Granskningsredogörelse 2021 
 Genomförd på uppdrag av lekmannarevisorerna 
 Mars 2022 
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Till styrelsen och verkställande direktören i Sotenäs RehabCenter AB, Org. Nr 556249-4301 

samt till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 

 

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse är en redovisning och avrapportering till 

bolagets verkställande direktör och styrelse avseende den under året genomförda 

granskningen. I granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och eventuella 

rekommendationer. Lekmannarevisorns uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen (2005:551) 10 

kapitlet. Till bolagsstämman kommer en särskild granskningsrapport att lämnas i enlighet med 

aktiebolagslagens 10 kap 5 §. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I helägda kommunala bolag ska det, utöver en yrkesrevisor, finnas en eller flera 

lekmannarevisorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och 

kontrollen i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer väljs på det kommunala bolagets 

bolagsstämma efter att kommunfullmäktige förslag. Lekmannarevisorernas uppgift regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (2017:725) samt bolagets bolagsordning. Av 

aktiebolagslagens 10 kap. 3 § framgår att lekmannarevisorns uppdrag är att granska: 

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver. Lekmannarevisorerna i Sotenäs Rehabcenter AB har beslutat att genomföra en 

grundläggande granskning bolaget för 2021. Granskningens inriktning och genomförande 

beskrivs närmare i avsnitten nedan.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och VD säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och kontroll över bolaget. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att den interna kontrollen i bolaget är 

tillräcklig? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Den grundläggande 

granskningen omfattar följande:  

 Genomgång av styrelseprotokoll och handlingar 

 Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument 

 Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll 

 Intervju med styrelseordförande, vice ordförande och VD  

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakfelsgranska rapporten. Källförteckningen 

framgår av bilaga 1. 

1.4. Ansvarig styrelse samt avgränsning 

Granskningen omfattar Sotenäs Rehabcenter AB. Granskningen avgränsas i enlighet med 

ovanstående revisionsfrågor. En grundläggande granskning är en övergripande granskning 

och avser endast bolagets ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna kontroll på ett 

översiktligt vis. Lekmannarevisionen granskar inte bolagets redovisning eller interna kontroll i 

redovisningsfrågor. För mer information om redovisningen hänvisas till den valda 

yrkesrevisorns granskning.  



 

5 
 

2. Så styrs Sotenäs RehabCenter AB 

I detta kapitel beskrivs ägarens styrning av Sotenäs Rehabcenter AB. Ägarens styrning bildar 

utgångspunkten för vår bedömning av om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Nedan 

beskrivs de mest väsentliga styrdokumenten som ägaren har upprättat. 

2.1. Bolagsordning 

Sotenäs RehabCenter AB:s (härefter bolaget) syfte är enligt bolagsordningen från 20181 att 

stärka kommunens attraktionskraft och främja en god folkhälsa. En ny bolagsordning håller på 

att tas fram då antal aktier angivet i bolagsordningen inte överensstämmer med 

bolagsregistrering hos Bolagsverket2.  

2.2. Ägardirektiv 

Enligt ägardirektiv från 2018 ska bolaget bedriva verksamheten i enlighet med tillämpliga delar 

av kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål vad 

gäller bland annat folkhälsoarbete och miljöarbete. Bolaget ska anta egna nedbrutna mål med 

förankring i de för varje mandatperiod och verksamhetsår gällande inriktnings- och 

verksamhetsmålen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för 

verksamheterna täcks genom avgifter. Vidare ska bolaget iaktta livscykeltänkandet och se till 

att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt och sträva 

mot effektiv och miljömedveten energianvändning. 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamheten. Bolaget ska 

redovisa bolagets ställning och resultat fyra gånger per år till kommunstyrelsen. Ägardialog 

ska hållas minst en gång per år.  

Ägardirektivet anger att bolagsstämma ska hållas innan april månads utgång, något som 

vanligen skett i maj månad. Ägardirektivet håller enligt uppgift på att revideras.  

 

 

 

 
1 Upprättad i samband med att kommunen övergick från delägare till ensam ägare över bolaget.  
2 Se mer information i den auktoriserade revisorns granskning.  



 

6 
 

3. Sköts Sotenäs RehabCenter ABs verksamhet på ett 

ändamålsenligt sätt? 

I detta kapitel beskrivs hur bolagets verksamhet sköts utifrån det ändamål som ägaren uttryckt. 

Vidare beskrivs hur bolaget följer de riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt 

om verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten.  

 

3.1. Väsentliga händelser under året 

VD och styrelsepresidium uppger i dialog att pandemin och hanteringen av dess konsekvenser 

har varit en utmaning för bolaget under året. Året inleddes med att anläggningen var stängd 

för allmänheten då kommunen blivit ålagda att stänga verksamheter som inte var nödvändiga. 

För att minska kostnaderna deltidpermitterades personalen under det första halvåret.  

Bolaget har under året haft veckovisa interna möten och veckovis dialog med kommunens 

covid-grupp för att hantera nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Bolaget har anpassat sin 

verksamhet på olika sätt, exempelvis kontrollerat antalet personer som vistats i bolagets 

lokaler. På grund av kraftigt minskade intäkter har företaget ansökt om, och tagit del av, statligt 

omställningsstöd för perioden januari–september.  

Av dialog framkommer att bolaget deltar i ett nätverk med sju andra kommunbolagsägda 

badhus. Nätverket syftar till att dela erfarenheter kring verksamheterna vad gäller exempelvis 

styrning. Vid dialog lyfts att nätverket under pandemin gett ett gott utbyte kring hur 

anpassningar kan genomföras. 

Två viktiga avtal mellan bolaget och kommunen har sagts upp och omförhandlats under året. 

Förändringarna i två avtal har enligt VD och styrelsepresidium medfört en ekonomisk 

osäkerhet för bolaget. Ett avtal avser bidrag för kostnader för varmvatten som sagts upp. 

Bidraget var en kompensation utifrån ett tidigare förlorat avtal om varmvattengympa och 

uppgick till 200 tkr. Ett avtal om skolbad sades upp inför 2021. Förhandlingar om ett nytt avtal 

om skolbad påbörjades under hösten 2021 och ett avtal slöts i december 2021. Avtalet medför 

att skolan kommer hyra lokalerna i en 60 procent mindre omfattning än tidigare vilket medför 

minskade intäkter upp emot 400 tkr. Bolaget beskriver att det är ett pågående arbete att få 

tillbaka kunder till verksamheten och utarbeta nya former av aktiviteter.   

3.2. Formaliagranskning 

I syfte att bedöma i vilken utsträckning bolaget följer övergripande krav i aktiebolagslagen, 

bolagsordning och ägardirektiv har en formaliagranskning genomförts. Följande aspekter har 

granskats: 

 Om ägardirektivet har antagits av bolagsstämman 

 Om antalet styrelseledamöter följer bolagsordningens krav3 

 Om det finns instruktioner om rapportering till styrelsen4 

 Om det finns skriftligt upprättad arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion5 

 
3 Styrelsen i Sotenäs RehabCenter ska enligt bolagsordningen bestå av fem ledamöter. 
4 Enligt ABL 8 kap. 4 §.  
5 Styrelsen ska enligt ägardirektiv årligen anta arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion. 
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Bolagsordning och 
ägardirektiv

Strategisk 
verksamhetsplan

Vision, affärsidé, 
strategier, mål

I nedanstående tabell redovisas resultatet av formaliagranskningen: 

Sotenäs RehabCenter AB 

Ägardirektiv antaget 

vid bolagsstämma 

Antal ledamöter i 

enlighet med 

bolagsordning 

Instruktioner om 

rapportering till styrelsen 

 

Skriftlig arbetsordning 

 

 

VD-instruktion 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Figur 1. Resultat av formaliagranskning 

Ägardirektivet fastställdes 2018-02-23 vid bolagsstämma. Granskningen visar att antalet 

styrelseledamöter överensstämmer med kraven i bolagsordningen. Instruktioner om 

rapportering till styrelsen är framtagna i form av VD-instruktion. Skriftlig arbetsordning för 

styrelsen samt VD-instruktion antogs av styrelsen i maj 2021.  

 

3.3. Styrning 

Nedan illustreras bolagets övergripande styrdokument.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. EY:s förståelse av Sotenäs RehabCenters övergripande styrdokument.  

 

Bolaget bryter ner ägarens bolagsordning och ägardirektivet i en strategisk verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen anger bolagets vision, affärsidé, strategier och mål. Verksamhetsplanen 

upprättades 2019 och gäller fram till 2022. Verksamhetsplanen innehåller en strategisk del 

som omfattar en treårs period, samt en praktisk del som beskriver planerade insatser för året. 

Den praktiska delen av verksamhetsplanen revideras årligen. Av protokoll framgår att styrelsen 

i februari 2021 diskuterat verksamhetsplanen och sedan fastställt planen i juni 2021. Pandemin 

hade medfört att 2020 års verksamhetsplan inte kunnat genomföras som planerat varför denna 

plan kvarstår till vissa delar även för 2021.  

I verksamhetsplanen anges bolagets vision som lyder: ”Tumlaren6 ska vara mycket mer än ett 

vanligt badhus”. Vidare anges bolagets affärsidé att med lokal förankring och i dialog med 

kunden skapa förutsättningar för ett friskt leverne. Verksamhetsplanen anger även bolagets 

syfte och ändamål enligt bolagsordning och ägardirektiv. 

Verksamhetsplanen innehåller ett antal olika sorters målsättningar. Det handlar om 

övergripande målsättning, delmål, nyckeltal för ekonomiskt resultat och besöksfrekvens, 

verksamhetsmål, mål för god ekonomisk hushållning samt mål från Sotenäs kommuns 

hållbarhetsarbete. Bolagets övergripande målsättning ska uppnås genom fyra delmål. Utifrån 

dessa målsättningar har bolaget antagit sju verksamhetsmål. Målen har indikatorer med 

 
6 Tumlaren är namnet på bolagets verksamhet som består av en bad- och rehabiliteringsanläggning.  
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angivna målvärden och är nedbrutna på medarbetarnivå. Därtill har bolaget inkluderat 23 mål 

från Sotenäs kommuns mål för god ekonomisk hushållning samt hållbarhetsarbete. Målen har 

indikatorer med angivna målvärden. För de mål som kommer från Sotenäs kommun har 

bolaget inte angett egna målvärden utan målvärden för kommunen som helhet. 

3.4. Uppföljning 

Granskningen visar att bolagets styrelse löpande har tagit del av verksamhetsuppföljning vid 

styrelsemöten samt genom årsredovisning. Av protokoll framgår att styrelsen löpande fått 

information kring besöksstatistik, personalläget, pågående arbeten samt väsentliga händelser 

i verksamheten. De månader styrelsemöte inte hållits har VD skickat ut en skriftlig rapport kring 

ekonomi och verksamhet, i enlighet med VD-instruktion. Bolaget har under 2021 tagit fram ett 

årshjul för styrelsens arbete för att säkerställa systematik i uppföljning.  

Enligt den strategiska verksamhetsplanen ska styrelsen årligen följa upp planens mått och mål 

vid årets sista styrelsemöte. Enligt uppgift från VD har styrelsen fått övergripande uppföljning 

av måluppfyllelse vid styrelsemötet i december. Uppföljningen avsåg vilka mål som uppnåtts 

eller inte. Uppföljningen har dock inte dokumenterats. Pandemin medförde att bolaget inte 

uppnådde huvuddelen av målen och styrelsen beslutade därför att fastställa samma mål även 

för 2022. VD anger att bolaget har genomfört ett utvecklingsarbete kring målstyrningen sedan 

kommunen blivit ensam ägare av bolaget. Att dokumentera uppföljningen av mål är något som 

VD planerar utveckla. 

I årsredovisningen redovisas större händelser under året och nyckeltal såsom besöksstatistik. 

Bedömning av bolagets måluppfyllelse framgår inte. 

Bolaget genomför medarbetar- och kundundersökningar ungefär var tredje eller var fjärde år, 

senast 2018. Resultatet av undersökningarna ligger till grund för utarbetningen av planeringen 

för verksamheten och den strategiska verksamhetsplanen. 

Vid dialog uppges att styrelsen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete i maj 2021, men 

detta framgår inte av styrelseprotokoll.  

3.5. Ägardialog 

Enligt ägardirektiv ska bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget delta vid 

ägardialog minst en gång årligen med företrädare för kommunen. I dialog framkommer att 

ägardialog genomfördes i mars 2021. Bolaget upplever att dialogen med ägaren fungerar väl. 

Utöver ägardialog sker en löpande dialog mellan VD, ekonomiansvarig och kommunens 

tjänstemän. Även vid större händelser i bolaget informeras ägaren. 

 

3.6. Vår bedömning 

Vi bedömer att bolaget sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Bolaget bryter ner 

ägardirektivet i strategisk verksamhetsplan i form av vision, affärsidé, strategier och mål. 

Granskningen visar dock att det inte skett någon dokumenterad uppföljning av samtliga mål 

listade i verksamhetsplanen. I vår mening kan styrningen och målarbetet stärkas genom att 

bolaget årligen dokumenterar sin uppföljning av de mål som listas i verksamhetsplanen. 
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4. Sköts verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? 

I kapitlet beskrivs hur verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt och bolagets ekonomiska 

hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet. Det vill säga hur bolagets resurser 

används i förhållande till kommuninvånarnas behov. 

 

4.1. Ekonomistyrning och uppföljning 

Bolaget ska enligt ägardirektiv bedriva verksamheten på ett sådant sätt att kostnaderna för 

verksamheten täcks genom avgifter. Bolaget erhåller dock årliga bidrag från kommunen. Enligt 

uppgift från dialog och ägardirektiven är dessa bidrag tänkta att fasas ut på längre sikt.  

Enligt ägardirektiv ska bolaget till kommunstyrelsen redovisa bolagets resultat och ställning vid 

fyra tillfällen per år. Av kommunstyrelsens protokoll framgår enbart att kommunstyrelsen under 

2021 har tagit del av bolagets årsredovisning för 2020 samt två protokoll från bolagets 

styrelsemöten. Enligt uppgift ska nytt ägardirektiv fastställas av kommunfullmäktige i mars 

2022. I det nya ägardirektivet kommer antal tillfällen för redovisning till kommunstyrelsen att 

ändras till tre tillfällen per år. Detta för att ägardirektivet ska överensstämma med hur 

redovisning till kommunstyrelsen faktiskt görs.  

Enligt arbetsordning för styrelsen ska styrelsemöten äga rum vid minst fyra tillfällen per år. 

Varje styrelsemöte ska innehålla ekonomisk rapportering av VD, aktuella verksamhetsfrågor, 

strategifrågor och besöksstatistik. Under 2021 bolaget haft 5 styrelsemöten. Granskningen 

visar att bolagets styrelse erhållit ekonomisk uppföljning vid varje styrelsemöte.  

Utöver uppföljningen vid styrelsemötena erhåller styrelsen ekonomisk uppföljning månadsvis 

från VD och ekonomiansvarig via e-post.   

4.2. Årets resultat 

Bolagets resultat för året uppgår till – 2,694 mnkr. Sotenäs kommun ska enligt gällande 

ägardirektiv tillskjuta medel för underskottet.  

Antal besökare uppgick under 2021 till 40 590, vilket är en minskning med ca 31 procent mot 

föregående år. Pandemin anges vara en stor orsak till det minskade besökarantalet.  

4.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att bolaget sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelsen 

har erhållit ekonomisk uppföljning vid samtliga styrelsemöten, månadsvis via e-post samt 

genom årsredovisning. Bolagets negativa resultat är till stor del hänförligt till pandemin. Vår 

bedömning är att VD och styrelse agerat aktivt för att minimera de negativa effekterna.  
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5. Är den interna kontrollen i Sotenäs RehabCenter AB tillräcklig? 

I detta kapitel beskrivs bolagets arbete med intern kontroll. Intern kontroll omfattar bolagets 

styrning, ledning, uppföljning och kontroll för att undvika allvarliga fel och skador samt 

säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet. 

5.1. Riskanalys och intern kontroll 

Bolaget har för verksamhetsåret 2021 inte haft ett strukturerat arbete med intern kontroll på 

plats. Under 2021 har bolaget arbetat för att upprätta sådant arbete. Av dialog framkommer att 

bolaget inte arbetat med intern kontroll på ett sådant sätt innan kommunen blev ensam ägare. 

Bolaget har under 2021 tagit fram en intern kontrollplan för 2022 som styrelsen antog i juni 

2021.  

Av dialog framkommer att bolaget utgått ifrån kommunens anvisningar för intern kontroll vid 

framtagandet av intern kontrollplan för 2022. VD och underhållsansvarig i verksamheten har 

identifierat och bedömt 30 riskområden. Styrelsen har valt fem riskområden som införs i 

bolagets interna kontrollplan. Utöver de fem riskområdena innehåller kontrollplanen för 2022 

tre riskområden beslutade av kommunstyrelsen. Till varje risk kopplas åtgärder som bolaget 

avser genomföra.  

Enligt uppgift har intern kontrollarbetet under 2021 och tidigare år bestått av att bolags-

ledningen presenterat resultatet av bolagets egenkontroller för styrelsen. Bolaget har cirka 15-

20 egenkontroller kopplat till arbetsmiljö, brand och badsäkerhet. Egenkontrollerna planeras 

fortsatt att genomföras framöver som en del av bolagets intern kontrollarbete.  

Av kommunstyrelsens protokoll per november 2021 framgår att kommunstyrelsen tagit del av 

uppföljning av de kommunala bolagens intern kontrollarbete under 2021. Där anges att bolaget 

inte genomfört verksamhetsspecifika kontrollområden under 2021. Det anges att kommun-

styrelsen och bolaget har fört dialog kring processen för intern kontrollarbetet under året.  

5.2. Vår bedömning 

Vi bedömer att bolagets styrelse och VD inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll 

för verksamhetsåret 2021, detta har däremot skett inför 2022. Bolaget har för verksamhetsåret 

2021 inte arbetat med intern kontroll i enlighet med ägarens anvisningar. Kontrollarbetet under 

2021 har bestått av systematiska egenkontroller. Inför 2022 har bolaget arbetat med att 

upprätta ett strukturerat arbete med intern kontroll och fastställt en intern kontrollplan med 

åtgärdsförslag för varje risk. I arbetet med intern kontrollplanen för 2022 har styrelsen 

inkluderats. Vi ser positivt på hur bolaget inför 2022 arbetat med intern kontroll.  
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6. Samlad bedömning 

I detta kapitel framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte. Utifrån identifierade 

förbättringsområden i granskningen framgår våra rekommendationer.  

6.1. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte och lekmannarevisionens uppdrag är vår samlade bedömning: 

 Att bolagets styrelse och VD i huvudsak säkerställt att verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt sätt 

Detta eftersom bolaget bryter ner ägardirektivet i en strategisk verksamhetsplan. Planen 

innehåller bolagets vision, affärsidé, strategi och mål. Styrelsen har erhållit uppföljning av 

måluppfyllelse. Uppföljningen har dock inte dokumenterats. I vår mening kan målarbetet 

stärkas genom att bolaget årligen dokumenterar sin uppföljning av verksamhetsplanens mål.  

 Att bolaget sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Detta eftersom styrelsen har erhållit ekonomisk uppföljning vid samtliga styrelsemöten, samt 

erhållit löpande ekonomisk uppföljning månadsvis via e-post. Bolagets negativa resultat är till 

stor del hänförligt till pandemin. Vår bedömning är att VD och styrelse agerat aktivt för att 

minimera de negativa effekterna. 

 Att bolagets styrelse och VD för verksamhetsåret 2021 inte säkerställt att den interna 

kontrollen i bolaget är tillräcklig, detta har däremot skett inför 2022.  

Detta eftersom bolaget under 2021 inte haft något strukturerat intern kontrollarbete, utifrån 

ägarens instruktioner. Kontrollarbetet har bestått av bolagets systematiska egenkontroller. 

Inför 2022 har bolaget dock antagit en intern kontrollplan med åtgärdsförslag för varje risk. 

Styrelsen har varit delaktig i upprättandet av intern kontrollplanen. Vi ser positivt på hur bolaget 

arbetat med intern kontroll inför 2022.   

6.2. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Vi rekommenderar styrelse och VD att: 

 Stärka målstyrningen genom att säkerställa att uppföljning av bolagets mål 

dokumenteras med tydlig bedömning av måluppfyllelse  

 

Göteborg den 11 mars 2022  

 

  

Andreas Haugen    Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning 

 
Vi har tagit del av följande dokument: 

 Arbetsordning för styrelsen, fastslagen 2021-05-12 

 Attest och köpinstruktion, fastslagen 2021-05-12 

 Besöksstatistik 

 Bolagsordning, 2018-02-23 

 Bolagsstyrningsrapport 2020 

 Delegationsordning 

 Resultatrapport jan-mars 2021 

 Styrelseprotokoll 2021 

 VD-instruktion, fastslagen 2021-05-12 

 Verksamhetsplan  

 Årsbokslut 2021 (Utkast) 

 Ägardirektiv, fastslagen 2018-02-22 

 
 

Vi har intervjuat följande funktioner: 

 Verkställande direktör, 2022-01-26 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, 2022-01-26 



Granskningsredogörelse 2021 
 Genomförd på uppdrag av lekmannarevisorerna 
 Mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotenäsbostäder AB 
Lekmannarevisionens gransknings- 

redogörelse 2021 

 

Sotenäs kommun 
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Till styrelsen och verkställande direktören i Sotenäsbostäder AB, Org. Nr 556431-6775 samt 

till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 

 

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse är en redovisning och avrapportering till 

bolagets verkställande direktör och styrelse avseende den under året genomförda 

granskningen. I granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och eventuella 

rekommendationer. Lekmannarevisorns uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen (2005:551) 10 

kapitlet. Till bolagsstämman kommer en särskild granskningsrapport att lämnas i enlighet med 

aktiebolagslagens 10 kap 5 §. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I helägda kommunala bolag ska det, utöver en yrkesrevisor, finnas en eller flera 

lekmannarevisorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och 

kontrollen i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer väljs på det kommunala bolagets 

bolagsstämma efter att kommunfullmäktige förslag. Lekmannarevisorernas uppgift regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (2017:725) samt bolagets bolagsordning. Av 

aktiebolagslagens 10 kap. 3 § framgår att lekmannarevisorns uppdrag är att granska: 

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 

kräver. Lekmannarevisorerna i Sotenäsbostäder AB har beslutat att genomföra en 

grundläggande granskning bolaget för 2021. Granskningens inriktning och genomförande 

beskrivs närmare i avsnitten nedan.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och VD säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och kontroll över bolaget. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att den interna kontrollen i bolaget är 

tillräcklig? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Den grundläggande 

granskningen omfattar följande:  

 Genomgång av styrelseprotokoll och handlingar 

 Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument 

 Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll 

 Intervju med styrelseordförande, vice ordförande och VD  

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakfelsgranska rapporten. Källförteckningen 

framgår av bilaga 1. 

1.4. Ansvarig styrelse samt avgränsning 

Granskningen omfattar Sotenäsbostäder AB. Granskningen avgränsas i enlighet med ovan-

stående revisionsfrågor. En grundläggande granskning är en övergripande granskning och 

avser endast bolagets ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna kontroll på ett 

översiktligt vis. Lekmannarevisionen granskar inte bolagets redovisning eller interna kontroll i 

redovisningsfrågor. För mer information om redovisningen hänvisas till den valda 

yrkesrevisorns granskning.  
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2. Så styrs Sotenäsbostäder AB 

I detta kapitel beskrivs ägarens styrning av Sotenäs Bostäder AB. Ägarens styrning bildar 

utgångspunkten för vår bedömning av om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Nedan 

beskrivs de mest väsentliga styrdokumenten som ägaren har upprättat. 

2.1. Bolagsordning 

Sotenäsbostäder AB:s (härefter bolaget) syfte är enligt bolagsordningen från 2012 att främja 

bostadsförsörjningen i Sotenäs kommun genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 

förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 

kollektiva anordningar. Bolagets syfte är därtill att bilda och förvalta bostadsrättsföreningar 

samt bedriva härmed förenlig verksamhet.  

2.2. Ägardirektiv 

Enligt ägardirektiv från 2016 ska bolaget utföra sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget 

främjar tillväxten i kommunen genom att bidra till att Sotenäs till en attraktiv plats att bo och 

leva i. Det anges att bolaget ska:  

 Främja bostadsförsörjningen i kommunen 

 Främja integration och social sammanhållning 

 Skapa trygga och hållbara boendemiljöer 

 Förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter/tomträtter med bostäder/lokaler 

 Erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget 

Enligt ägardirektivet ska bolaget årligen fastställa budget och verksamhetsplan. Budgeten ska 

delges kommunstyrelsen. Bolaget ska i verksamhetsberättelse redovisa hur verksamheten har 

bedrivits och utvecklats under året med bakgrund till bolagsordningen. Det anges att bolaget 

ska bedrivas så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet i bolaget tryggas. 

Avkastningen på bolagets fastighetsbestånd ska uppgå till 5 procent av totalt kapital1. 

Kommunen och bolaget ska löpande och vid behov hålla ägarsamråd kring bolagets 

verksamhet och utveckling.   

 

 
1 Enligt ägardirektivet beräknas totalt kapital som resultat före finansiella poster och avskrivningar/ 
bokfört värde på bolagets tillgångar.  
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3. Sköts Sotenäsbostäder ABs verksamhet på ett ändamålsenligt 

sätt? 

I detta kapitel beskrivs hur bolagets verksamhet sköts utifrån det ändamål som ägaren uttryckt. 

Vidare beskrivs hur bolaget följer de riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt 

om verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten.  

3.1. Väsentliga händelser under året 

VD och styrelsepresidium uppger i dialog att pandemin och hanteringen av pandemins 

konsekvenser har varit en utmaning under året. Föregående år valde bolaget av hänsyn till 

risk för smittspridning att enbart genomföra akuta underhållsinsatser hos hyresgästerna. Detta 

skapade en underhållsskuld som bolaget arbetat för att hantera under 2021. Under 2021 har 

bolaget utarbetat arbetssätt som möjliggjort att bolaget kunnat utföra underhållsarbeten hos 

hyresgäster på ett sätt som inte medför ökad risk för smittspridning.  

En av bolagets fastigheter har drabbats av brand under året. Totalt drabbades fyra lägenheter 

av branden, varav två lägenheter även blev vattenskadade i samband med släckningsarbetet. 

Senare under året drabbades tre lägenheter av översvämning på grund av kraftigt regn. Även 

ett antal källare svämmade över som drabbade ett åttiotal källarförråd, driftsutrymmen och ett 

antal tvättstugor. Dessa två händelser har inneburit arbete för bolaget med att hitta 

ersättningsbostäder samt att återställa fastigheterna.   

Under året har bolaget även starta två större byggnationsprojekt. Totalt handlar det om cirka 

60 lägenheter som beräknas vara klara under 2022 och 2023. I samband med planeringen av 

dessa projekt har bolaget genomfört enkätundersökningar med kompletterande 

telefonintervjuer för att undersöka behoven hos de personer som står i bolagets bostadskö.  

Bolaget har under året även genomfört en förflyttning till gemensamt kontor. I dialog lyfts att 

detta ger bättre förutsättningar till samarbete mellan avdelningar, exempelvis kundtjänst och 

driftverksamheten.  

3.2. Formaliagranskning 

I syfte att bedöma i vilken utsträckning bolaget följer övergripande krav i aktiebolagslagen, 

bolagsordning och ägardirektiv har en formaliagranskning genomförts. Följande aspekter har 

granskats: 

 Om ägardirektivet har antagits av bolagsstämman 

 Om antalet styrelseledamöter följer bolagsordningens krav2 

 Om det finns instruktioner om rapportering till styrelsen3 

 Om det finns skriftligt upprättad arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion4 

 

 

 

 

 
2 Styrelsen i Sotenäsbostäder ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. 
3 Enligt ABL 8 kap. 4 §.  
4 Styrelsen ska enligt ägardirektiv årligen anta arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion. 
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Bolagsordning och 
ägardirektiv

Affärsplan
Vision, affärsidé, 
strategier, mål

Verksamhetsplan
Detaljplanering

I nedanstående tabell redovisas resultatet av formaliagranskningen: 

Sotenäsbostäder AB 

Ägardirektiv antaget 

vid bolagsstämma 

Antal ledamöter i 

enlighet med 

bolagsordning 

Instruktioner om 

rapportering till styrelsen 

 

Skriftlig arbetsordning 

 

VD-instruktion 

Ja Ja Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Figur 1. Resultat av formaliagranskning 

 

Ägardirektivet fastställdes 2016-04-24 vid bolagsstämma. Granskningen visar att antalet 

styrelseledamöter överensstämmer med kraven i bolagsordningen. Instruktioner om 

rapportering till styrelsen framgår av framtaget dokument ”instruktioner för ekonomisk 

rapportering”. Skriftlig arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion antogs av styrelsen i 

maj 2021.  

3.3. Styrning 

Nedan illustreras bolagets övergripande styrdokument.  
 

  

  

 

 

  

  

 

Figur 2. EY:s förståelse av Sotenäsbostäder AB:s övergripande styrdokument 

Bolaget bryter ner ägarens bolagsordning och ägardirektiv i bolagets affärsplan. Affärsplanen 

anger bolagets vision, affärsidé, strategier och mål. Planen gäller för en period om fem år och 

styrelsen ska enligt arbetsordning årligen revidera planen.  I planen anges bolagets affärsidé. 

Affärsidén är att ”Sotenäsbostäder finns till för dig som vill bo i Sotenäs med hög livskvalitet, 

nära natur, kust och hav”. Vidare anges att bolaget genom en balanserad utbyggnadsstrategi 

ska skapa förutsättningar för kommunen att växa.  

Affärsplanen anger även bolagets vision som lyder: ”Fritt boende vid kusten i ett växande 

Sotenäs”. Visionen knyter an till Sotenäs kommuns vision 2020 som lyder: ”Det goda kustnära 

livet som förenar tradition, förnyelse och hållbar utveckling och framtidstro”5. Ett antal strategier 

och mål listas för hur bolaget ska uppnå sin affärsidé. Totalt listas 13 övergripande strategier 

och 9 mål för perioden 2021-2025.  

 

 
5 Kommunens vision har förlängts till att vara giltig även under 2021.  



 

8 
 

Mål som anges i affärsplanen för 2021-2025 är bland annat att bolaget ska:  

 Sträva efter blandande boenden, tillgängliga för alla och avveckla kategoriboenden 

över tid 

 Utreda och utveckla en strategi för ägande av samhällsfastigheter 

 Utreda möjligheten att producera par- och eller radhus för försäljning 

I bolagets verksamhetsplan anges aktiviteter som verksamheten planerar att genomföra under 

året. Planen innehåller aktiviteter kopplat till detaljplaner, projektering, fastighetsförsäljning, 

ombyggnationer, marknadsföring, IT samt personalfrågor.  

Av dialog framgår att bolaget under 2021 inte involverat medarbetarna i framtagandet av mål 

och aktiviteter för bolaget. Vanligen håller bolaget enligt uppgift ett möte med samtliga 

medarbetare för att diskutera mål och aktiviteter, men det ställdes in som en följd av pandemin. 

VD uppger att det är prioriterat framgent att involvera medarbetarna i framtagandet av mål.  

Bolaget arbetar för att säkerställa boendeinflytande genom hyresgästföreningen som 

representerar bolagets hyresgäster. Vid dialog uppger VD att dialogen med hyresgäster och 

hyresgästföreningen upplevs fungera väl.  

Enligt uppgift erbjuds vanligen nya ledamöter i styrelsen utbildning kring bolagets verksamhet 

och verksamhetsbesök i samband med att de tillträder. I mars 2021 har fyra nya ledamöter 

tillträtt i styrelsen som ännu inte erhållit denna utbildning. Enligt uppgift har utbildningen inte 

hållits av hänsyn till pandemin. Ledamöterna har dock fått del av information genom bolagets 

styrdokument och övriga handlingar. Utbildning med verksamhetsbesök planeras genomföras 

under 2022. 

3.4. Uppföljning 

Granskningen visar att bolagets styrelse löpande har tagit del av verksamhetsuppföljning vid 

styrelsemöten samt genom årsredovisning. Styrelsen har i maj 2021 fastslagit instruktioner för 

ekonomisk rapportering som anger att VD vid varje styrelsemöte ska redovisa skriftlig 

information om ekonomi, investeringsprojekt, uthyrningsläge, personalförhållanden samt 

eventuella synpunkter från revisor eller övriga förhållanden av vikt för bedömning av bolagets 

ekonomiska ställning. Av protokoll framgår att styrelsen löpande tagit del av 

verksamhetsuppföljning. Uppföljningen har bestått av genomgång av pågående projekt, 

rapportering av uthyrningsläget samt större händelser, i enlighet med instruktioner för 

ekonomisk rapportering. De månader där styrelsemöten inte ägt rum har VD översänt skriftlig 

rapport till styrelsen kring ekonomi, pågående projekt samt personalläget, i enlighet med 

instruktioner för ekonomisk rapportering.   

I årsredovisningen redovisas fastighetsbestånd, ny- och ombyggnationer, marknadsläge samt 

utvärdering av det kommunala ändamålet utifrån ägardirektivet. I utkast till årsredovisning för 

2021 framgår att bolaget bedömer att bolaget ”gott och väl uppfyller det kommunala ändamålet 

med verksamheten”. Enligt uppgift utvärderar styrelsen och bolagsledningen årligen 

affärsplanens femåriga strategier vid ett strategimöte i oktober. Vid mötet utvärderas och 

revideras varje mål och strategi. Detta dokumenteras dock inte.  

Vid dialog uppger VD och styrelsepresidium att kund-/kvalitetsundersökningar inte genomförts 

under 2020 eller 2021. Det uppges vara ett medvetet val av hänsyn till pandemin och de 
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anpassningar bolaget arbetat med vilket krävt tid från samtliga medarbetare. En kund-

/kvalitetsundersökning planeras genomföras när läget kopplat till pandemin lugnat sig.  

VD och styrelsepresidium uppger vid dialog att inte heller någon styrelseutvärdering 

genomförts under 2021. Det upplevs finnas svårigheter att utföra en utvärdering vid digitala 

möten, varför utvärderingen skjutits upp under pandemin.  

3.5. Ägardialog 

Bolagets ägardirektiv anger att bolaget och ägaren löpande och vid behov ska hålla samråd 

kring bolagets verksamhet och utveckling. Av dialog med styrelsens presidium framgår att 

ägardialog vanligen genomförs två gånger årligen. Under 2020 ställdes ägardialogerna in på 

grund av rådande pandemi. Under 2021 har en ägardialog genomförts. Styrelsen upplever att 

ägardialogen har fungerat som ett bra verktyg för att få återkoppling från ägaren kring bolagets 

verksamhet. Utöver ägardialog genomförs årligen en dialog kring bolagsstyrningsrapporten. 

Under denna dialog rapporterar VD årsredovisningen till ägaren. Det uppges vara angeläget 

att ägardialogerna kan genomföras som planerat kommande år.  

3.6. Vår bedömning 

Vi bedömer att Sotenäsbostäder sköts på ett delvis ändamålsenligt sätt. Bolaget bryter ner 

ägardirektivet i affärsplanen i form av vision, affärsidé, strategier och mål. Bolaget har även en 

verksamhetsplan där planerade aktiviteter för året beskrivs. På grund av rådande pandemi har 

medarbetare inte involverats i framtagandet av mål och aktiviteter, något som vanligen görs 

inom bolaget. På samma sätt noterar vi att styrelsen under 2021 inte har utvärderat sitt arbete 

och att nya ledamöter inte genomgått utbildning kopplat till bolagets verksamhet. Att styrelsen 

bör genomföra en årlig utvärdering av sitt arbete är något som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) framhåller som viktigt6.  

Den huvudsakliga uppföljningen av verksamheten sker vid styrelsemöten samt i årsredo-

visningen. I årsredovisningen utvärderas det kommunala ändamålet med verksamheten, i 

enlighet med ägardirektivet. De månader där styrelsemöte inte ägt rum har VD översänt 

rapport med verksamhetsuppföljning till styrelsen. Vi bedömer däremot att bolaget bör utveckla 

uppföljningen av målen från affärsplanen genom att göra en tydlig dokumenterad bedömning 

av måluppfyllelsen, som kan ligga till grund för kommande års målarbete.  

 
6 Se vidare i SKR:s skrift Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag.  
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4. Sköts verksamheten i Sotenäsbostäder AB på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

I kapitlet beskrivs hur verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt och bolagets ekonomiska 

hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet. Det vill säga hur bolagets resurser 

används i förhållande till kommuninvånarnas behov. 

4.1. Ekonomistyrning och uppföljning 

Bolaget ska enligt ägardirektiv bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av 

fastighetskapitalet i bolaget tryggas. Avkastningen på bolagets fastighetsbestånd ska vara 

affärsmässigt och långsiktigt i nivå med jämförbara bostadsbolag och uppgå till totalt 5 procent 

av totalt kapital.  

Som framgår av avsnitt 3.4 kring uppföljning har styrelsen löpande tagit del av ekonomisk 

uppföljning för bolaget, däribland uppföljning av detaljerad resultat- och balansräkning. 

Därutöver tar styrelsen även del av delårsrapporter per april och augusti som innehåller 

ekonomisk uppföljning.  

4.2. Årets resultat 

Bolagets resultat för 2021 uppgår enligt utkast till årsredovisning till 7,1 mnkr, att jämföra med 

10,6 mnkr föregående år. Bolagets soliditet uppgår till 19 procent, att jämföra med 18,6 procent 

föregående år. Enligt uppgift uppgick avkastningen på totalt kapital till 5,5 procent. 

Avkastningen har sedan 2017 legat på i snitt 5,6 procent. Bolaget uppnår därmed ägarens 

långsiktiga mål om 5 procent avkastning av totalt kapital. Av årsredovisningen framgår dock 

inte tydligt att kravet uppnås. 

Av årsredovisning framgår att bolaget äger 1 166 bostadslägenheter, 426 garage/carportar, 

25 parkeringsplatser samt ett flertal lokaler fördelade på sju orter i kommunen.  

4.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att bolagets styrelse och VD har säkerställt att bolaget sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Bolaget redovisar ett positivt resultat om 7,1 mnkr.  
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5. Är den interna kontrollen i Sotenäsbostäder tillräcklig? 

I detta kapitel beskrivs bolagets arbete med intern kontroll. Intern kontroll omfattar bolagets 

styrning, ledning, uppföljning och kontroll för att undvika allvarliga fel och skador samt 

säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet. 

5.1. Riskanalys och intern kontroll 

Bolaget har ett reglemente för intern kontroll och riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan. 

Reglementet anger att styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern 

kontroll och är ansvariga för att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Av 

riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan framgår ett antal punkter för vad planen ska 

innehålla. Det anges tre områden som ska kontrolleras: ekonomi och upphandling, personal 

och löner samt verksamhet (styrning och kontroll).  

Av protokoll framgår att styrelsen fastställde intern kontrollplan för 2021 i september 2020. 

Enligt Sotenäs kommuns anvisningar för intern kontroll ska intern kontrollplanen innehålla 

genomförd riskanalys. Av dialog framgår att bolaget inte har gjort en dokumenterad riskanalys 

som grund för intern kontrollplanen7. Det beskrivs att de risker som finns i kontrollplanen är 

baserade på VD:s analys av verksamheten och de risker som kan uppstå inom de områden 

som anges i riktlinje för upprättning av intern kontroll. Enligt VD har bolaget haft samma 

kontroller under ett flertal år.  

Intern kontrollplanen för 2021 innehåller i enlighet med riktlinjerna vilka kontroller som ska 

genomföras, vem som är ansvarig för genomförandet av kontrollen samt för åtgärd vid 

avvikelser. Det framgår även hur ofta kontrollerna ska genomföras och till vem resultatet ska 

rapporteras till. När kontroll genomförts markeras detta genom underskrift och datum för 

kontrollen. Även eventuella avvikelser noteras på genomförd kontroll noteras. Av protokoll per 

september 2021 framgår att bolagets styrelse tagit del av uppföljning av intern kontrollplan.  

Av kommunstyrelsens protokoll per november 2021 framgår att kommunstyrelsen tagit del av 

uppföljning av de kommunala bolagens internkontrollarbete för 2021. Uppföljningen visade att 

samtliga bolagets elva kontrollområdena bedömdes fungera.  

5.2. Vår bedömning 

Vi bedömer att Sotenäsbostäders styrelse och VD i huvudsak har säkerställt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Granskningen visar att styrelsen årligen antar en intern kontrollplan 

som även följs upp och rapporteras till styrelsen. Det görs emellertid inte någon dokumenterad 

riskanalys till grund för intern kontrollplanen. I vår mening kan arbetet med internkontrollen i 

bolaget stärkas genom att riskanalysen dokumenteras för att säkerställa att bolagets största 

risker identifieras och omhändertas.  

 

 

 
7 Bolaget genomför även andra typer av riskanalyser som exempelvis rapporteras till Sotenäs 
kommun som ägare inom ramen för koncernrapporteringen. Dessa risker ligger dock inte till grund för 
intern kontrollplanen.  
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6. Samlad bedömning 
I detta kapitel framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte. Utifrån identifierade 

förbättringsområden i granskningen framgår våra rekommendationer.  

6.1. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte och lekmannarevisionens uppdrag är vår samlade bedömning att 

bolaget sköts på ett delvis ändamålsenligt sätt. Bolaget bryter ner ägardirektivet i affärsplanen 

i form av vision, affärsidé, strategier och mål. Det finns en framtagen verksamhetsplan som 

beskriver planerade aktiviteter kopplat till målen för året. Affärsplan och verksamhetsplan följs 

upp vid styrelsemöten samt genom årsredovisningen. På grund av rådande pandemi har ett 

antal aktiviteter inte genomförts i enlighet med rutiner under året. Vi anser att bolaget bör 

utveckla uppföljningen av målen från affärsplanen genom att göra en tydlig dokumenterad 

bedömning av måluppfyllelsen som kan ligga till grund för kommande års målarbete.   

Vidare är vår bedömning att bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på 

ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolaget redovisar ett positivt ekonomiskt 

resultat mot budget, och har kontinuerligt följt upp ekonomin under året. Bolaget uppnår även 

avkastningskravet från ägardirektivet. 

Slutligen bedömer vi att bolagets styrelse och VD i huvudsak har säkerställt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Bolaget har en intern kontrollplan som följer bolagets riktlinjer för 

upprättande av kontrollplan. Uppföljning av planen rapporteras till styrelsen. Det görs 

emellertid inte någon dokumenterad riskanalys till grund för intern kontrollplanen. I vår mening 

kan arbetet med intern kontroll stärkas genom att riskanalysen dokumenteras för att 

säkerställa att verksamhetens största risker identifieras och omhändertas.  

6.2. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Vi rekommenderar styrelse och VD att: 

 Stärka målstyrningen genom att säkerställa att uppföljning av bolagets mål 

dokumenteras med en tydlig bedömning av måluppfyllelse 

 Stärka den interna kontrollen genom att dokumentera en årlig riskanalys till grund för 

den interna kontrollplanen 

 Säkerställa att styrelsens arbete utvärderas årligen 

 Säkerställa att styrelsens ledamöter erbjuds tillräcklig utbildning  

Göteborg den 11 mars 2022  

    
Andreas Haugen    Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 
Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning 

 
Vi har tagit del av följande dokument: 

 Bolagsordning, fastslagen 2012-12-06 

 Ägardirektiv, fastslagna 2016-01-08 

 Styrelseprotokoll 2021 

 Affärsplan 2021-2025 

 Affärsplan 2022-2026, fastslagen 2021-12-02 

 Verksamhetsplan 2021 

 Budget 2021 

 Intern kontrollplan 2021, fastslagen 2020-09-03 

 Arbetsordning för styrelsen, fastslagen 2021-05-20 

 VD-instruktion, fastslagen 2021-05-20 

 Attestordning, fastslagen 2021-05-20 

 Instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen, fastslagna 2021-05-20 

 Bolagsstyrningsrapport 2020 & 2021 

 Delårsbokslut per april & augusti 

 Ekonomiska månadsrapporter 2020-2021 

 Månadsrapporter från VD till styrelsen 2021 

 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 (Utkast) 

 

Vi har intervjuat följande funktioner: 

 Verkställande direktör, 2022-01-24 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, 2022-01-24 
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Till styrelsen och verkställande direktören i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän 

Aktiebolag, Org. nr 556211–9007 samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

Munkedals kommun, Lysekils kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun.  

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse är en redovisning och avrapportering till 

bolagets verkställande direktör och styrelse avseende genomförd granskning. I 

granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och eventuella rekommendationer. 

Lekmannarevisorns uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen (2005:551) 10 kapitlet. Till 

bolagsstämman kommer en särskild granskningsrapport att lämnas i enlighet med 

aktiebolagslagens 10 kap 5 §. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I helägda kommunala bolag ska det, utöver en yrkesrevisor, finnas en eller flera 

lekmannarevisorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och 

kontrollen i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer väljs på det kommunala bolagets 

bolagsstämma efter kommunfullmäktiges förslag. Lekmannarevisorernas uppgift regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (2017:725) samt bolagets bolagsordning. Av 

aktiebolagslagens 10 kap. 3 § framgår att lekmannarevisorns uppdrag är att granska: 

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Därutöver kan kommunfullmäktige ge särskilda uppdrag om vad lekmannarevisorerna bör 

granska. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 

granskning kräver. 

Lekmannarevisorerna i Rambo AB har efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat 

att genomföra en grundläggande granskning av bolaget för revisionsåret 2021. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och VD i Rambo AB säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och kontroll över bolaget. I granskningen besvaras följande 

revisionsfrågor: 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt? 

 Har bolagets styrelse och VD säkerställt att den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer.  

1.4. Ansvarig styrelse samt avgränsning 

Granskningen avgränsas i enlighet med ovanstående revisionsfrågor. En grundläggande 

granskning är en översiktlig granskning och avser endast bolagets ändamålsenlighet, 

ekonomiska skötsel och interna kontroll på ett översiktligt vis. Lekmannarevisionen granskar 

inte bolagets redovisning eller interna kontroll i redovisningsfrågor. För mer information om 

redovisningen hänvisas till den valda yrkesrevisorns granskning.  
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2. Hur styrs bolaget?  

2.1. Inledning 

Rambo AB ägs och styrs av de fyra kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Tanum. 

Ägarens styrning av bolaget sker enligt kommunallagens 10 kap. 3 § genom upprättande av 

bolagsordning och ägardirektiv, utseende av bolagsstyrelse och lekmannarevisorer samt 

rätten att ta ställning till viktiga beslut i bolaget. Vidare finns möjlighet för ägaren att använda 

ägardialog som styrmedel där återkommande samråd och dialog sker mellan ägaren och 

bolaget.  

Nedan beskrivs de mest väsentliga styrdokumenten ägaren upprättat, som styrelse och VD 

ska följa när de styr bolaget, såsom bolagsordning, ägardirektiv och avfallsplan. 

2.2. Bolagsordning 

Bolagets syfte är enligt bolagsordningen att samla in, omhänderta, transportera och behandla 

hushålls- och verksamhetsavfall. Bolaget ska även driva återvinnings- och miljötjänster. 

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och sälja energi från 

förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet.  

2.3. Ägardirektiv 

Enligt ägardirektivet ska bolaget: 

 Särskilt beakta frågor kring miljö, hållbarhet, klimat och resurser. 

 Samverka med ägarkommunerna och andra aktörer för att främja hållbar utveckling och 

tillväxt i ägarkommunerna. 

 Bedriva sin verksamhet efter affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.  

 Producera och sälja förnyelsebar och miljövänlig energi.  

Av ägardirektivet framgår att bolaget ska medverka vid tre former av samråd: ägarsamråd, 

ekonomisamråd och renhållningssamråd. Ägarkommunerna är enligt ägardirektivet 

sammankallande till samråden som ska hållas minst två gånger per år. Enligt uppgift är dock 

VD numera sammankallande till ägarsamråden. Vid ägarsamrådet ska ägarkommunerna och 

bolaget samråda kring bolagets ekonomi, verksamhet och utveckling samt andra frågor av 

principiell karaktär.  

2.4. Avfallsplan  

Avfallsplanen ska ange bolagets målsättningar. Det framgår av intervju, dokumentstudier och 

tidigare granskningar att avfallsplanen för Rambo är föråldrad1 och inte upplevs som styrande 

för verksamheten. Kommundirektör i respektive ägarkommun har vid ägarsamrådet i oktober 

2020 fått i uppdrag att se över samtliga styrdokument för bolaget, däribland avfallsplanen. Vid 

 
1 Befintlig avfallsplan antogs av ägarkommunerna 2008.  
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dialog framgår att uppdraget har skjutits fram till ägarsamråd i början av 2022 då nya 

kommundirektörer har tillsatts i två kommuner.  

2.5. Direktiv vid bolagstämma  

Bolaget fick vid bolagstämman den 14 december 2018 i uppdrag att utreda en gemensam 

central lokalisering för administration och transport. 

3. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt? 

3.1. Väsentliga händelser under året 

 Organisationsförändring   

Bolaget har rekryterat en kommunikationschef för att underlätta arbetet med kundtjänst. 

Bolaget har även anställt en systemadministratör som har tagit över ansvaret för IT.  

 Kompetensförsörjning 

Bolaget har lyckats rekrytera extra chaufförer under sommaren trots den chaufförsbrist som 

råder. Inom bolaget finns en grupp som arbetar med kommunikation mellan kundtjänst och 

insamling. Bolaget har även kontakt med skolor som utbildar chaufförer och tillhandahåller 

praktikplatser.    

 Lakvattenhantering 

Bolaget har under 2020 fått besked att LEVA2 avser att stänga leveranserna av lakvatten3 från 

Siviks avfallsanläggning i Lysekil under 2022. Bolaget har gjort en direktupphandling som 

efterfrågar en lakvattenutredning där lämpliga behandlingsmetoder ska föreslås för rening av 

lakvattnet från Siviks deponi samt tillkommande vatten från avfallsanläggningen. 

 Fordonsparken  

Bolaget har en plan för att byta ut fordonen. Elfordon är dock inte aktuellt på grund av 

topografin. Fordon som drivs av HVO4 ses som ett gångbart alternativ.    

 System för spårbarhet  

Bolaget har haft problem att få ett system för spårbarhet av farligt avfall på plats. Farligt avfall 

ska rapporteras in till naturvårdsverket. Bolaget uppger att problemet nu är avhjälpt.  

3.2. Styrning 

Bolagets styrelse och VD bryter ner uppdraget i ägardirektivet i budget. I budget 2021 framgår 

bolagets målsättningar. Bolagets VD och presidium presenterar förslag på övergripande 

 
2 LEVA i Lysekil AB är ett bolag som ansvarar för bland vatten och avlopp i Lysekils kommun. 
3 Lakvatten är vatten, ofta från nederbörd, som passerar genom en deponi av till exempel 
hushållsavfall. Lakvattnet är ofta förorenat, till exempel av tungmetaller och salter. 
4 Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) är en fossilfri dieselprodukt, tillverkad av 100 procent förnybara 
råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.    
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målsättningar för styrelsen. Bolaget styrelse godkänner målen som sedan antas på 

bolagsstämman där även ägaren är representerad.  

De övergripande målsättningarna bryts ner i delmål och aktiviteter genom handlingsplaner 

vilket VD ansvarar för. I dialog framkommer att bolaget, efter kritik från RISE, arbetar med att 

involvera medarbetarna i målarbetet. Bolaget har antagit fyra övergripande målsättningar i 

budget 2021 utifrån de fyra målområdena: ekonomi, miljö, kvalité och arbetsmiljö. Respektive 

målområde bryts ner i ett antal mätetal. Det saknas dock målsättningar kring vissa delar av 

ägardirektivet, exempelvis avseende energiproduktion.5 I dialog framgår att energifrågan i 

ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd under året. Enligt protokoll från ägarsamråd 

lyftes frågan i mars 2021. Det framgår att Rambo i dagsläget inte arbetar aktivt för att utveckla 

produktionen av energi.  

3.3. Ägardialog 

Av ägardirektivet framgår att bolaget ska medverka vid tre former av samråd: ägarsamråd, 

ekonomisamråd och renhållningssamråd. Bolagets VD är sammankallande till samråden och 

respektive samråd ska hållas minst två gånger per år. Bolaget har under året deltagit vid fyra 

ekonomisamråd, tre renhållningssamråd och tre ägarsamråd. 

3.4. Uppföljning 

Av dialog och dokumentstudier framgår att bolaget genomför uppföljning av måluppfyllelse 

utifrån budget vid delårs- och årsrapport. Av måluppföljning för 2021 framgår att tre mätetal 

uppnås, sju mätetal delvis uppnås samt ett mätetal inte uppnås. Ett mätetal har inte följts upp 

under året. Det framgår dock att det mätetalet är aktuellt först 2023.  

Styrelsen informeras löpande om verksamhetens utveckling vid styrelsemöten. Ekonomisk 

uppföljning sker till styrelsen och ägarna genom delårs- och årsrapport.  

Bolaget fick vid bolagstämman den 14 december 2018 i uppdrag att utreda en gemensam 

central lokalisering för administration och transport. Av protokoll från ägarsamråd i oktober 

2020 framgår att en utredning har genomförts utifrån beslut av bolagets styrelse i juni 2020.  

I utredningen som presenterades vid styrelsemötet i september 2020 föreslogs ett antal olika 

vägval för en framtida gemensam lokalisering för administration och transport inklusive 

lagringsmöjligheter. Vid styrelsemötet beslutades att en workshop ska anordnas med ägarna 

och styrelsen för att diskutera frågan. Av protokoll per februari 2021 framgår att workshopen 

uteblir på grund av pandemin. VD får i uppdrag att utreda de olika alternativen för en 

centralisering av administration. Utredningen ska presenteras vid styrelsemötet i april 2021 då 

beslut ska fattas. Av protokoll per april 2021 framgår att utredningen presenterades för 

styrelsen och att frågan åter ska lyftas på styrelsemötet i juni 2021. På styrelsemötet i juni 

framgår av protokoll att utredningen bordläggs i väntan på Tanums utredning angående ett 

eventuellt utträde.  

 
5 Resultat av lekmannarevisorernas fördjupade granskning 2020.  
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3.5. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning sköts bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. I vår mening bör 

bolaget dock tydliggöra kopplingen mellan målsättningarna i budget och vissa av de uppdrag 

som anges i ägardirektivet exempelvis avseende energiproduktion.  

Vi noterar även att bolaget saknar en aktuell avfallsplan vilket är en brist.  

4. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt? 

4.1. Årets resultat 

Bolaget prognosticerar i delårsrapport per april ett resultat om cirka 2,1 mnkr. I delårsrapport 

per augusti prognosticerar bolaget ett resultat om 5,2 mnkr.  Av årsredovisning 2021 framgår 

dock att bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 9,9 mnkr, vilket är cirka 3 mnkr 

högre än föregående år (6,3 mnkr).  

Årets investeringar uppgår till cirka 20,7 mnkr. Bolagets soliditet uppgår till 55 procent. 

4.2. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning sköts verksamheten i Bolaget AB på ett från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. 

5. Är den interna kontrollen tillräcklig? 

5.1. Reglemente för interkontroll  

Av bolagets ägardirektiv framgår att bolagets verksamhet ska bedrivas med låg risk och god 

intern kontroll. Bolaget antog ett reglemente för internkontroll vid sitt styrelsemöte i september 

2020. Av reglementet framgår att en riskanalys ska upprättas som grund för 

interkontrollplanen.  

Risk- och väsentlighetsanalysen ska innehålla: 

 Kartläggning av risker.   

 Uppskattning av väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för 

relevanta rutiner/ processer och system.  

 Beaktande av hur riskerna ska bearbetas. 

Internkontrollplanen ska enligt reglemente minst innehålla:  

 Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).  

 Vem som ansvarar för uppföljningen.  

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 
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Kontrollmomenten i interkontrollplanen ska följas upp genom kontrollrapporter. Resultatet av 

uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen interkontrollplan, 

rapporteras till styrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.  

5.2. Interkontrollplan och riskanalys  

Av dokumentstudier framgår att styrelsen beslutade om internkontrollplan 2021 på 

sammanträdet i november 2020. Internkontrollplanen baseras på en riskanalys daterad till 

september 2020. Uppföljning av internkontrollplanen med tillhörande kontrollrapporter 

rapporterades till styrelsen på sammanträde i november 2021.  

5.3. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har bolagets styrelse och VD säkerställt att den interna kontrollen i 

bolaget är tillräcklig. Av ägardirektivet framgår att bolaget ska ha en god internkontroll. Bolaget 

har i enlighet med reglemente för internkontrollarbetet upprättat en internkontrollplan för 2021 

baserad på en riskanalys. Internkontrollplanen med tillhörande kontrollrapporter rapporterades 

till styrelsen i november 2021.   
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6. Samlad bedömning 

6.1. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte, grunderna för ansvarsprövning och lekmannarevisionens 

uppdrag är vår samlade bedömning att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vi 

konstaterar att kopplingen mellan målsättningarna i budget och enstaka uppdrag i ägardirektiv 

och bolagsordning inte är helt tydlig. Vi noterar även att bolaget saknar en aktuell avfallsplan.   

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer 

framgår nedan. Vi rekommenderar styrelse och VD att: 

 Tydliggöra kopplingen mellan målsättningarna i budget och enstaka uppdrag i ägardirektiv 

och bolagsordning. 

 Fortsatt verka för en aktuell avfallsplan.  

 

Göteborg den 7 mars 2022  

 

 

  

 

 
Fanny Nilsson     Johan Palmgren   

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 
 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB    
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning 

 
Vi har tagit del av följande dokument: 

 Bolagsordning, 2018 

 Ägardirektiv, 2014 

 Avfallsplan, 2008 

 Budget och flerårsplan, 2021 

 Rambos mål, 2021 

 Instruktion för VD, 2021 

 Styrelsens arbetsordning, 2021 

 Internkontrollreglemente, 2020 

 Årsredovisning, 2021 

 Internkontrollplan 2021 

 Tertialrapport 1, 2021  

 Tertialrapport 2, 2021 

 Protokoll från styrelsemöte 2021-02-24, 2021-04-29, 2021-06-14, 2021-10-18, 2021-

11-29 

 Protokoll från renhållningssamråd, 2021-05-26, 2021-10-05, 2021-12-14 

 Protokoll från ekonomisamråd, 2021-01-19, 2021-02-24, 2021-05-26, 2021-12-15 

 Protokoll för ägarsamråd, 2021-03-26, 2021-06-01, 2021-10-22 

 Protokoll från bolagstämma, 2021-04-26, 2021-12-14 

 

Vi har intervjuat följande funktioner 2021-10-27: 

 Verkställande direktör 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande 



 

 

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT  

 

Till bolagsstämman i Sotenäs RehabCenter AB   Org.nr. 556249-4301                                                                                                                                                                                                           

Till kommunfullmäktige för kännedom 

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 

planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 

verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  

 

 

 

 

Kungshamn den 2022-03-11 

 

 

 

 

Håkan Axelsson  

Av kommunfullmäktige  

utsedd lekmannarevisor     







 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-13 § 59-95 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 23(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 71 Dnr 2022/000005 

Bokslut redovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska omfatta 
total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering enligt upprättad 
mall.  
 
För 2021 års investeringar redovisas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende budget 
eller utgifter. 

Beslutsunderlag 
Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 60 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar 2021. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-03-30 §§ 43-74 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 35(54)
 

 
 

KSAU § 60 Dnr 2022/000005 

Bokslut redovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska omfatta 
total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering enligt upprättad 
mall.  
 
För 2021 års investeringar redovisas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende budget 
eller utgifter. 

Beslutsunderlag 

Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Sida 1 av 1 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-14 KA 2022/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Fredrik Torstensson 
Avdelningschef drift och projekt 
 

Bokslut 2021 slutredovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. 
Redovisning ska omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning 
av genomförd investering enligt upprättad mall.  
 
För 2021 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp 
avseende budget eller utgifter.  
   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar      

Beslutsunderlag 
Upprättad slutredovisning för: 
Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07) 
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07) 
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07) 
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
 

  
Eveline Karlsson Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef TF. Kommundirektör 

 



Projektets benämning: Strandpromenaden Sandbogen
Projektkod: 543-0019-1421
Projektet påbörjat: 2020
Projektet slutfört: 2021
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2019 2020 2021 Totalt

Utgift 29 1 138 1 167
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 29 1 138 0 1 167

Budget 0 930 930
0

Avvikelse 0 -29 -1 138 0 -237

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

En ny strandpromenad byggdes istället för den gamla betongkajen som varit avstängd.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Återöppna möjligheterna för folk att promenaera längs vattnet.

Ett bryggdäck i södra ändan tillkom efter önskmål från politiken.

1



Projektets benämning: Fasadrenovering gymnastiksal Hunnebo skola
Projektkod: 542-0399-1317
Projektet påbörjat: 2020
Projektet slutfört: 2021
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2019 2020 2021 Totalt

Utgift 10 791 801
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 10 791 0 801

Budget 0 1 000 1 000
0

Avvikelse 0 -10 -791 0 199

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bygganden blir något mer isolerad.

Byte av fasad på gymnatisksalen vid Hunnebo skola.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Byte av fasad.

Fick bättre anbud är kalkylerat.
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Projektets benämning: Renovering Tancreds hus
Projektkod: 542-0399-1320
Projektet påbörjat: 2020
Projektet slutfört: 2021
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2019 2020 2021 Totalt

Utgift 375 304 679
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 375 304 0 679

Budget 0 650 650
0

Avvikelse 0 -375 -304 0 -29

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Renovering av hembygdsgården på Malmön.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Renovering av hembygdsgården på Malmön.

Avvikelsen är under 5%.
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Projektets benämning: Fordon Tekniska
Projektkod: 541-0466
Projektet påbörjat: 2021
Projektet slutfört: 2021
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2019 2020 2021 Totalt

Utgift 0 1 175 1 175
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 1 175 0 1 175

Budget 0 1 212 1 212
0

Avvikelse 0 0 -1 175 0 37

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Iköp av ny redskapsbärare (Wille) samt nytt saltaggregat.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Byta av gammal utrustning.

1



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-13 § 59-95 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 36(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 78 Dnr 2022/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer (daterat 
202-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr (föreg. år 
2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 65 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 65 Dnr 2022/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer (daterat 
202-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr (föreg. år 
2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-16 KA 2022/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten 
AB 

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB inkom 2021-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer 
(daterat 202-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr 
(föreg. år 2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter 
uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att 
bolagsstämman fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 
procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals 
kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas 
av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Bolaget har enligt ägardirektiv som mål att uppnå trygghet och genom minskad 
miljöpåverkan och ökad kvalitet svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 
Någon analys eller återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Av rapporten framgår 
uppföljning av nyckeltal samt uppföljning av kommunens antagna mål för god 
ekonomisk hushållning för Sotenäs Vatten AB vilket är att andel debiterad mängd 
vatten ska minst vara 80 %. Målet är uppfyllt: 81 %. 
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Viktiga händelser 
I slutet av juli kom ett kraftigt skyfall över Sotenäs vilket resulterade i ett flertal 
översvämningar. Ett forum tillsammans med Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder och 
Trafikverket har startats upp för att identifiera vilka förbättringsåtgärder som kan göras 
för att minska belastningen vid stora regn och dess påverkan i framtiden. Det har 
inträffat ett flertal händelser som påverkat reningsverk och pumpstationer negativt under 
året där onormalt hårt slitage har föranlett renoveringar. Utredningen av Sotenäs 
avloppsreningsverk har genomförts. Sotenäs Vatten AB:s styrelse har valt att gå vidare 
med alternativet som innebär att ett nytt verk ersätter de befintliga. Ärendet är skickat 
till kommunen. 

Ekonomi  

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga 
kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt 
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst 
och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital 
och fortsatt låg soliditet (en procent). Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. 
Det finns såldes inget resultat att disponera.  

Drift 

Resultatet för året visar på ett överuttag på motsvarande +0,1 mnkr (föreg. år +2,8 
mnkr). Det innebär att tidigare års underuttag minskar och uppgår per balansdagen 
2020-12-31 till -0,9 mnkr (föregående år -1,0 mnkr). VA-fond på 22,6 mnkr har lösts 
upp med 1,7 mnkr. 
 
Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifterna) ökar totalt med 9,2 procent, 
ökningen beror till stor del på taxehöjning 2021 som var 9,0 %.  Driftskostnaderna ökar 
och avskrivningar ökar marginellt jämfört med föregående år. Bolaget uppvisar vid 
årsskiftet en god likviditet på 173 % (260 %), en har skett under året. 

Investering 

Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 338 mnkr (föreg. år 323 mnkr).  
På skuldsidan är de långfristiga lånen oförändrade uppgår till 243 mnkr. Därtill finns 
förutbetalda anslutningsavgifter 77 mnkr (föregående år 73 mnkr) och VA-fond på 21 
mnkr (föregående år 23 mnkr).   
 
Inverteringarna uppgick till 29,8 mnkr (föregående år 20,8 mnkr). Erlagda 
anläggningsavgifter uppgick till 6,3 mnkr (föregående år 8,5 mnkr). Merparten av 
investeringsutgifterna avsåg reinvesteringar. De största investeringar för året avser 
omvandlingsområdet Hästskobacke på Malmön 12,3 mnkr och inom reinvesteringar 
nytt vattendämme på Lilla Dale på 6,7 mnkr.  

Intern kontroll 

Tre internkontrollområden: Styrelse- och Ledningsgruppsbeslut, Reserv -och Nödvatten 
och IT-säkerhet. Kontrollerna visar inom området Reserv-Nödvatten behov av mer 
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information och kunskap och arbeta vidare med krisberedskapsorganisationen. Inom IT-
säkerhet har man testat organisationens IT säkerhetskunskaper. Policy, regler och 
rutiner är under framtagande.  

Utmaningar framåt 

För kommande år ligger fokus på långsiktig vattenförsörjning, tillsammans med översyn 
av verk och ledningsnät som är äldre och i behov av stort underhåll. Därtill kommer 
behov av långsiktig klimatanpassning och förändrade säkerhetskrav. Detta beräknas 
framöver innebära mycket omfattande investeringar.  
 
För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med 
effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på verk 
och ledningar.  
 
Andra kommande utmaningar är en eventuell höjning av havsnivån som ökar risk för 
saltvatteninträngning.  
 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer 
inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och 
styrning över VA-verksamheten. 
 
Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2017-2018 har föranlett ett beslut från 
Skatteverket om att bolaget ska betala skatt för räntan på det dåvarande lånet via 
Sotenäs kommun. Ärendet ligger hos Kammarrätten. Om Skatteverket vinner processen 
innebär det en extra beskattning på cirka 0,4 mnkr. Förhandlingar med 
försäkringsbolagen pågår gällande skyfallen 2017 och 2021 

Analys  
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar i ränteläget har stor påverkan på 
den framtida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. Framöver står VA-bolaget 
inför mycket omfattande investeringsutgifter vilket kommer att påverka genom ökat 
borgensåtagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Beslutsunderlag 
• Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
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Beslutet skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Tf. Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 
Organisationsnummer 559084-8064 

Styrelsen och verkställande direktören för Sotenäs Vatten AB med säte i Sotenäs avger 

följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021. 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera 

vatten av god kvalitet samt rena 

avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.  

 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB har 

inga anställda utan den dagliga driften och 

annan förenlig verksamhet sköts av det 

gemensamma bolaget, Västvatten AB, 

som svarar för driften av VA-

anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun. 

 

Topografi 

Sotenäs kommun är en kommun med stor 

andel sommarboende som är tätbefolkad 

under sommarmånaderna men 

glesbefolkad under resterande del av året. 

Det finns både landsbygd och kustnära 

boende men samhällena är koncentrerade 

kring kusten med en större tätort och ett 

flertal mindre. Sotenäs kommun definieras 

som ett sprickdalslandskap med inslag av 

fjordlandskap och i de yttre delarna 

skärgård. 

 

Den kommunala vattenförsörjningen 

kommer uteslutande från två 

sammankopplade ytvattentäkter och 

kommunens dricksvattenförsörjning sker 

från ett större vattenverk. Avloppsreningen 

klaras med hjälp av två större verk samt 

ett mindre verk.  

 

Sotenäs kommun har ett omfattande 

ledningsnät med förhållandevis korta 

ledningssträckor på grund av satsningen 

på de två större reningsverken (ARV) samt 

att nybyggnationen är koncentrerad kring 

centralorterna. Undantag finns i två längre 

överföringsledningar. 

Ägarförhållande 

Sotenäs Vatten AB är ett helägt 

dotterbolag till Sotenäs kommun  

(212000-1322). Sotenäs Vatten AB äger 

29 % av det gemensamma bolaget 

Västvatten AB.

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  

IB Aktiekapital 2 500 tkr 

Årets nyemission 0 tkr 

UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 

Fritt eget kapital  

IB Eget kapital 0 tkr 

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 

UB Eget kapital 0 tkr 

 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2021. 

 

Ett flertal vattenläckor och avloppsstopp 

har åtgärdats, servisanslutningar har 

byggts, huvudventilen vid Stallen Bohus-

Malmön har bytts ut och avrinningen från 

dagvattenmagasinet har fått fördröjning. 

 

Flertalet vattenmätare har bytts ut då de 

har frusit sönder hos kunder. 

 

I slutet av juli kom det ett 100 års regn i 

Sotenäs vilket resulterade i ett flertal 

översvämningar. Ett forum tillsammans 

med Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder, 

Räddningstjänsten och Trafikverket har 

startats upp för att se på vilka 

förbättringsåtgärder som kan göras för att 

minska belastningen vid stora regn och 

dess påverkan i framtiden. Länsstyrelsen 

har godkänt en reviderad åtgärdsplan för 

Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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ledningsnätet som förhoppningsvis gör att 

källaröversvämningar i framtiden minskas. 

 

Förhandlingar med försäkringsbolagen 

pågår gällande skyfallet 2017 och 2021.  

 

Under året så har det inträffade ett flertal 

händelser som påverkat reningsverk och 

pumpstationer (PST) negativt. Bland annat 

fick Omholmens reningsverk ta emot en 

stor mängd matolja och pumparna har haft 

ett onormalt hårt slitage p.g.a. belastning 

och diverse annat krångel. Detta har 

föranlett renoveringar av el, automation, 

mekanik och slamsugning av 

pumpstationer för att få bort allt material 

som inte ska vara där samt att nya pumpar 

har monterats. 

 

Länsstyrelsen har skickat en skrivelse och 

önskar svar på olika frågeställningar 

kopplat till långsiktighet, kapacitet, 

driftstörningar, luktklagomål med mera 

angående Omholmen. En kortsiktig plan 

finns för åtgärder både för att förbättra 

reningen och för att minska luktproblemen. 

Det är dock svårt att göra tillfredsställande 

åtgärder inom nuvarande process. 

En långsiktig plan har arbetats fram under 

2021 och arbetet fortsätter under 2022 för 

att fastställa denna plan. 

 

Utredningen angående Sotenäs 

avloppsreningsverk tar ett samlat grepp 

om problematiken kring dagens verk. 

Tillståndet för Hunnebostrands 

reningsverk behöver ökas vilket gör att alla 

anslutningar utanför verksamhetsområde 

nekas för tillfället. Omholmen har 

kapacitetsmarginal mot tillståndet, men 

reningsprocessen är inte optimal vilket gör 

att de årliga tillståndsvärdena på utgående 

vatten inte uppfylls för vissa av kraven. 

Man har jobbat med flera olika alternativ 

och i slutet av året valde Sotenäs Vatten 

AB styrelse att gå vidare med alternativet 

ett nytt verk som ersätter de befintliga. 

Ärendet är skickat till kommunen. 

 

Länsstyrelsen förelade Sotenäs kommun 

att bestämma verksamhetsområde för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

gällande Kungskullen. Tidigt i år 

fastställdes detta även av Mark- och 

miljödomstolen. Detta område skulle enligt 

exploateringsavtal bildat en GA. Sotenäs 

Vatten AB har nu diskussioner med den 

nuvarande ägaren av ledningsnätet och 

kommer ta över det befintliga VA-nätet. 

Anläggningsavgifter kommer faktureras 

enligt gällande taxa. 

 

Styrelsen har gjort en rundresa i 

kommunen där man bland annat besökte 

Dale vattenverk och tittade på det nya 

dämmet.  

 

Helhetsbedömning för dämmet vid 

Tåsteröd är klar och inskickad till 

länsstyrelsen. Den ska göras var tionde år. 

Slutsatsen är att dammanläggningen 

bedöms ha en tillfredställande säkerhet.  

 

Smithebackens pumpstation på Malmön, 

som pumpar vidare mot Omholmen via 

Tullboden och Tången, ger inte det flöde 

som utlovades i entreprenaden. Efter 

piggning av ledningen ökade flödet till 

strax under det ursprungliga beräknade 

flödet. För att hålla flödet kommer piggning 

ske årligen. 

 

Vid Smögens vattentorn är en skylt 

uppsatt som på svenska, engelska och 

tyska talar om att området är avstängt. 

Information har även gått ut på hemsida, 

sociala medier och via sms till boende i 

närområdet. En utredning avseende 

möjliga placeringar för en ny reservoar 

pågår. 

 

Sotenäs vatten AB:s tvist med 

Skatteverket, gällande att Skatteverket 

anser att bolagen ska betala skatt på 

räntan för de kommunala lånen för åren 

2017 - 2018 pågår i Kammarrätten. 
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Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer  
Den framtida utvecklingen i Sotenäs 

Vatten AB präglas framför allt av åtgärder 

för att kunna rena avloppsvattnet på ett 

betryggande sätt och åtgärder för att 

trygga den långsiktiga vattenförsörjningen.  

 

Merparten av verk och ledningsnät inom 

kommunen är gamla och det finns ett stort 

behov av underhåll och förnyelse. Redan 

idag har kapaciteten på ett verk slagit i 

taket, reningsprocessen på det andra 

verket är komplicerad och alla 

tillståndsgivna värden kan inte hållas. Att 

lösa reningsverksproblematiken är högt 

prioriterat och har arbetats med intensivt 

under 2021. 

 

För att kunna ha en långsiktig hållbar 

vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 

med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar. 

 

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 

och kundkrav, ett behov av långsiktig 

klimatanpassning och nya säkerhetskrav 

kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 

kostnader för en långsiktig trygg 

vattenförsörjning. Tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare som har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB medför att 

bolaget bättre svarar upp till dessa krav.   

 

Sotenäs kommun har en 

försörjningsprognos av vatten och avlopp 

som inte följer befolkningsprognosen. 

Detta beror på att andelen delårsboende 

och fritidsfastigheter är stort i kommunen 

och denna problematik behöver vara i 

fokus för att kunna hantera ökad vatten- 

och avloppsmängd under 

sommarmånaderna. 

 

Långsiktig planering: För att använda 

kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 

hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 

tillsammans med rådgivning för 

fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar 

krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken.  

 

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer 

taxorna behöva höjas i snabbare takt 

framöver beroende på ett uppdämt 

investeringsbehov och ökande krav på 

vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, vilket beror på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett 

(bland annat genom statliga medel). 

 

Investeringar inom bolaget förväntas öka 

då kapaciteten på verk behöver utökas 

och underhållet av anläggningar behöver 

komma i fas med reinvesteringstakten. 

 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 

om underhåll av anläggningar och 

ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 

utmaning. VA-verksamheten är 

kapitalintensivt och många 

kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 

förändringar i ränteläget har stor påverkan 

på den framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften. 

 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2017 - 2018 

kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat 

ställning i denna fråga och anser att 

räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar 

till Sotenäs kommun för belåning av 

anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 

i Kammarrätten och beslut inväntas. 
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Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 

vatten har idag för stor tillförsel av 

näringsämnen via dess tillflöden. För att 

reducera detta krävs renovering av 

befintliga våtmarker och eventuellt 

nyanläggning av en ny våtmark vid det 

största tillflödet till sjön för att få en bättre 

status på Tosteröds vatten på lång sikt. 

Den aktuella situationen i 

råvattentäckterna innebär att man bör 

anpassa dricksvattenberedningen vid Dale 

vattenverk genom att införa ett biologiskt 

behandlingssteg, ett sådant processteg är 

en investering i nivån 17 - 20 miljoner. Om 

det pågående projektet med en 

landbaserad odling av ca 100 000 ton 

lax/år blir av så kommer det att bli 

nödvändigt med en översyn av tillgången 

på framför allt råvatten för att kommunen 

ska ha möjlighet till fortsatt expansion och 

inflyttning. Kontroll och övervakning av 

Dämmena vid båda sjöarna är en 

fortlöpande process, i linje med ny 

lagstiftning 

 

Avlopp: Reningsverken Omholmen och 

Hunnebostrand är idag hårt belastade. 

Hänsyn/förankring kring detta måste tas i 

samband med all utbyggnad i kommunen.  

Arbete/utredning kring lämpliga åtgärder 

för vår avloppshantering i framtiden har 

slutförts under året. Styrelsens 

inriktningsbeslut ska under kommande år 

diskuteras och förankras med kommunen. 

 

Omholmens reningsverk har en 

komplicerad reningsprocess för att rena 

vattnet. Verket har svårigheter att nå 

gränsvärden för utgående vatten som är 

satta för verket och det finns ett större 

upprustningsbehov av verket.  

 

Hunnebostrands och Todderöds 

reningsverk är sommartid hårt belastade 

och Hunnebostrands reningsverk har inte 

kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 

belastningen behöver verket utökas med 

ytterligare krav på hantering av 

avloppsvatten i form av kväverening, vilket 

erfordrar ett nytt tillstånd.  

 

En utbyggnad av kommunikationen till 

våra yttre anläggningar, främst 

pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- 

och miljöperspektiv. 

 
Den statliga utredningen om hantering av 

avloppsslam som presenterades 2020 har 

ännu inte resulterat i några konkreta 

framtida krav. Slamfrågan är ständigt 

aktuell och vi behöver vara förberedda på 

förändrade kostnader och/eller krav på 

annan hantering av vårt slam. 

 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 

och planering för förnyelse genomförs för 

att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 

och på rätt plats. 

 

Arbetet med gamla ledningsrätter och 

ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 

många år framöver då flera ledningar i 

Sotenäs ligger på fastigheter utan 

rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 

ledningar innebär omprioriteringar i både 

tid och pengar.  

 

Ett strukturerat arbete för att reducera 

saltvatteninträngningar i ledningsnätet 

krävs. Detta för att reducera mängden 

ovidkommande vatten samt för att skydda 

de biologiska processtegen vid verken.  

 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten. Höjning av 

havsnivån ökar risken för 

saltvatteninträngning. 

 

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 

Svenskt Vatten. Verksamheten inom 

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 
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del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens 

medlemmar. Målet är att främja 

utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, 

stödja branschens behov av kompetens-

försörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids.  

 

Utöver branschföreningen är Västvatten 

med i ett antal andra nätverk för forskning 

och utveckling. Starkast engagemang har 

vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 

DRICKS är en centrumbildning för 

dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 

Lunds tekniska högskola med målet att 

tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning. 

 

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 

Klustret är ett samarbete mellan tekniska 

högskolor, offentlig sektor och företag. VA-

teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 

lösningar till framtidens utmaningar för 

svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten.  

 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för reningsverken avser de 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför allt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och 

framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. 

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 

vara en resa för ständig förbättring. 

 

Bolagets styrelse 
Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av 

fem ledamöter och högst tre suppleanter. 

Kommunfullmäktige i kommunen utser 

sina representanter till styrelsen samt vem 

som ska vara ordförande respektive vice 

ordförande. Dessa utses att ingå i 

styrelsen under mandatperioden på fyra 

år. Styrelsen inklusive suppleanter består 

av en kvinna och sju män. 

 

Under året har tre av fem styrelsemöten 

skett digitalt på grund av Covid-19. Alla 

beredningar har skett digitalt. 

 

Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna som krävs för att 

tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 

säga de nödvändiga kostnader som 

uppkommer för att till exempel ta hand om 

spillvatten finansieras via motsvarande 

avgift.  

 

Den taxefinansierade verksamheten får 

inte gå med vinst. Eventuella överuttag 

eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-

kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 

VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet. 

 

Årets överuttag uppgår till 133 tkr 

(2 774 tkr). Totalt är ackumulerat 

underuttag 887 tkr (1 020 tkr), se not 17. 
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Överuttaget är för att återställa tidigare års 

underuttag. 

 

Årets resultat och förslag till 

vinstdisponering 

Sotenäs Vatten AB:s resultat för 

räkenskapsåret 1 januari 2021-  

31 december 2021 är 0 tkr.  

 

Bolaget genererar ingen vinst och således 

sker ingen ökning/minskning av det egna 

kapitalet. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga 

vinstmedel. Det finns således inget 

resultat att disponera. 

 

Intäkter 

Bolagets intäkter består till största del av 

bruknings- och anläggningsavgifter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Under året 

höjdes brukningsavgiften med 9,0 % och 

anläggningsavgiften med 5,0 %. Taxan 

beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

 
Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 

varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga 

delen av taxan. 

 

Årets förändring av intäkterna 

(brukningsavgifter) blev en ökning med 

9,2 % jämfört med föregående årsutfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2021 var  

9,0 %.  

 

Kostnader 

Sotenäs Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper sina tjänster av 

Västvatten AB. 

 

Större delen av kostnaderna består av 

köpta tjänster från driftbolaget Västvatten 

AB samt avskrivningar.  

 

I Västvatten AB finns all personal.  

 

 

Finansiering och räntekostnad 

Sotenäs kommun AB:s låneportfölj består 

av direkta lån (243 000 tkr) via 

Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter 

sin egen finansiering med ramborgen via 

Sotenäs kommun. Ingen nyupplåning har 

skett under året. 

 2021 2020 

Låneskuld 243 000 tkr 243 000 tkr 

Långivare Kommuninvest Kommuninvest 

Genomsnittlig 
räntebindning 

2,29 3,21 

Genomsnittlig 
kapital-

bindning 

2,29 3,21 

Genomsnittlig 
ränta (%) 

0,55 0,52 

 

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan har under året varit 

0,55 %. Budgeterad ränta var 0,7 %. 

Lägre ränta än budgeterat har gett ett 

positivt utfall. 

 

Sotenäs kommun finansierar Sotenäs 

Vatten AB till 1 % via det egna kapitalet. 

Finansiering sker även genom förutbetalda 

anläggningsavgifter, vilka är en 

engångsavgift som betalas vid anslutning 

och som periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd, brukningsavgifter 

(löpande intäkter för vatten och avlopp) 

samt externa lån. 

Nyckeltal 2021 2020 

Andel 
ägarfinansiering 

1 % 1 % 
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Skatt 

Skatteverkets granskning av 

inkomstdeklaration 2017 - 2018 har 

föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på det 

dåvarande lånet via Sotenäs kommun. 

Ärendet pågår i Kammarrätten. Om 

Skatteverket vinner processen innebär det 

en extra beskattning på cirka 350 tkr. 

 

Investeringar 

Investeringar har skett med 29 834 tkr 

(20 816 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 6 286 tkr (8 475 tkr). 

Investeringar 2021 2020 

Reinvestering 17 480 16 072 

Omvandling 12 303 744 

Exploatering 51 4 000 

Bruttoinvesteringar 29 834 20 816 

Fakturerade 
anläggningsavgifter 

-6 286 -8 475 

Årets 
finansieringsbehov 

investeringar 

23 548 12 341 

 
Reinvestering: Reinvesteringar i befintliga 

VA-anläggningar såsom ledningsnät, 

vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar. 

 

• Klippsjön dagvatten: Syftet med 

projektet är att leda bort dagvatten som 

idag tas om hand lokalt, projektering 

pågår men utförandet har flyttats fram 

till fördel för skyfallsdrabbade gator. 

• Postgatan/Höjdlyckegatan: Ny 

dagvattenledning för att minska 

mängden ovidkommande vatten samt 

omläggning av gamla ledningar. Efter 

sommarens skyfall har prioriteringen 

mellan detta projekt och Myrvägen 

kastats om. 

• Myrvägen Bohus-Malmön: Ny 

dagvattenledning för att minska 

mängden ovidkommande vatten. 

• Smögens vattentorn: på grund av risk 

för nedfallande föremål har stängsel 

och skyltar satts upp. 

• Dämmet Lilla Dale vatten:  Nytt dämme 

utanför det gamla har byggts under 

perioden. 

• Omholmen och Hunnebo ARV 

reservkraft: framflyttad. 

• Omholmen biotorn: utredning om ARV 

framtid pågår, framflyttad. 

• Omholmen ARV renshantering: 

Arbetsmiljö. Kalkyl under framtagande. 

• Omholmen ARV: Byte fasadklädsel. 

• Hunnebo ARV: Slamavvattning 

• Klevån PST: Ny pumpstation har ersatt 

den gamla som lutade och riskerade att 

rasa.  

• Todderöd: Relining av 

spillvattenledningar och serviser under 

hösten. 

 

Omvandling: VA-utbyggnad enligt 

kommunal VA-utbyggnadsplan eller som 

påkallats efter länsstyrelsens beslut 

alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar. 

 

• Hästskobacke Bohus-Malmön: 

Entreprenad har pågått under hela 

2021 och planeras vara färdig i början 

av 2022.  

• Kroken: utförs efter Hästskobacke 

 
Exploatering: VA-utbyggnad som initieras 

av privata exploatörer eller kommunens 

mark- och exploateringsverksamhet. 

 

• Undersökningskostnad för området 

Kungskullen har tillkommit efter 

domstolsbeslut om 

verksamhetsområde. 

• Ellene 2:28: Ledningar till och inom 

området utfördes 2020. Nya fastigheter 

har tillkommit 2021 och projektering av 

tillkommande ledningar har påbörjats. 

 

Anläggningsavgifter:  

Anläggningsavgifter har under perioden 

fakturerats till ett belopp av 6 286 tkr. Det 

är främst strötomter som har fakturerats. 

En strötomt ligger i ett område som sedan 
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tidigare är inkopplat på det kommunala 

vatten- och avloppsnätet och där en ny 

fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse 

avgifter för servis, förbindelsepunkt, 

lägenhet och tomtyta. 

 

Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framför allt i 

samband med budgetarbetet, vilket kan 

påverka särredovisningen och därmed 

initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 

Nedan sker jämförelse mot budget 

antagen av kommunfullmäktige  

2020-12-10. 

 

1)Smögens Vattentorn är i större behov av 

renovering och nytt åtgärdsförslag är under 

framtagande. Avvaktar budgetanslag tills 

åtgärdsförslaget är klart. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna på 14 662 tkr (14 129 tkr) 

är lägre än de budgeterade 14 945 tkr, 

vilket beror på en lägre investeringstakt 

samt aktivering senare än budgeterat. 

Balansräkningen 

 

Balansomslutning 

Balansomslutningen är 361 438 tkr 

(355 377 tkr). Skillnaden på 6 061 tkr 

beror bland annat på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På 

skuldsidan beror det på högre förutbetalda 

intäkter från anläggningsavgifterna och 

avsättning på grund av översvämningen. 

 

Balansomslutning är summan av 

tillgångssidan alternativt summan av 

skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning. 

 

Anläggningstillgångar 

Totalt har bolaget materiella anläggnings-

tillgångar på 338 083 tkr (322 910 tkr). 

 

Finansiella anläggningstillgångar består av 

aktier i intresseföretaget Västvatten AB. 

 

Likviditet 

Bolaget har en likviditet på 173 % (260 %). 

Likviditet är ett mått på kortsiktig 

betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de 

kortfristiga skulderna. 

 

Likviditet beräknas genom att 

omsättningstillgångarna delas med 

kortfristiga skulder. 

 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 

1 % (1 %). Den låga soliditetens beror på 

att taxekollektivet inte ska gå med vinst 

utan de över- eller underuttag som 

uppkommer bokas som skuld respektive 

fordran på kollektivet. 

 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 

och obeskattade reserver med avdrag för 

uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital 

Investeringar Upp-
arbetat 

(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande 
(år) 

Reinvestering 

Klippsjön 
dagvatten1) 

876 5 700 2021 

Postgatan/ 
Höjdlyckegatan 

- 8 100 2022 

Myrvägen 
Bohus-Malmön 

- 4 000 2023 

Smögens VT1) 3 291 4 500 2020 

Dämme Lilla 
Dale vatten1) 

8 014 7 700 2020-2021 

Omholmen och 
Hunnebo ARV 
reservkraft 

- 2 500 2022-2024 

Omholmen ARV 
biotorn 

321 22 000 2023-2024 

Renshantering 
ARV 

236 5 000 2021-2022 

Omvandling 

Hästskobacke 
Bohus-Malmön 

13 290 12 100 2021 

Kroken 1 116 9 700 2022 

Exploatering 
Ellene 2:38 3 547 4 100 2020 
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Internkontroll 
Under 2021 har internkontroll genomförts 

inom tre kontrollområden:   

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut 

• Reserv- & Nödvatten 

• IT-säkerhet (NIS) 

 

Kontrollen visade på att de styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut som har antagits har 

genomförts. En lista på alla styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut finns och 

genomgång av denna sker regelbundet på 

bolagets ledningsgruppsmöten. 

 

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver 

informationen och kunskapen kring detta 

öka samt att det behöver arbetas vidare 

med krisberedskapsorganisationen. 

Området tas upp för kontroll igenom om 

några år. 

 

NIS är en ny lagstiftning och detta område 

arbetas det med inom organisationen. 

Under året har bland annat utskick av 

Phisingmail skett som en del i att testa vår 

organisations IT-säkerhetskunskaper. 

Policy, regler och rutiner är under 

framtagande. Området tas upp för kontroll 

igenom om några år. 

 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommunen och 

deras bolag uppfylla god ekonomisk 

hushållning samt definiera vad det betyder 

för varje enskilt bolag. Kommunens 

antagna mål för god ekonomisk 

hushållning för Sotenäs Vatten AB är att 

andel debiterad mängd vatten av 

producerad mängd vatten ska vara minst 

80 %. 

 

För Sotenäs Vatten AB har god ekonomisk 

hushållning uppnåtts. 

 
1 Svenskt vatten, En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett 
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   

 

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 

sammandrag. 

 

*2019 genomfördes en kundundersökning, dock 

framgår inget specifikt index för kundnöjdhet. 

Kundundersökning genomförs vart 3:e år. 

 

 

 

 

 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

Flerårsöver-
sikt 

2021 2020 2019 2018 2017 

Total  
omsättning 
(tkr) 

67 335 58 931 60 125 59 001 55 855 

Balans-
omslutning  
(tkr) 

361 438 355 377 350 
185 

334 573 329 460 

UB lån  
(tkr) 

243 000 243 000 245 
000 

236 000 235 838 

Genomsnittlig 
ränta  
(%) 

0,55 0,52 0,47 0,13 0,6 

      

Årskostnad 
Typhus A  
(kr)1 

10 189 9 350 9 350 8 570 8 385 

Årskostnad 
Typhus B  
(kr)2 

96 710 88 670 84 390 81 270 79 460 

Driftkostnad/ 
abonnemang 
(kr) 

10 658 9 393 9 677 9 602 9 127 

Antal läckor 
(st.) 

17 16 17 34 26 

Antal 
driftstopp 
(avlopp)  
(st.) 

11 8 13 83 10 

Kundnöjdhets-
index* 

- -  - - 

Förtroende för 
kranvatten 

- - 83 % - - 

Förtroende för 
att 
avloppsvatten 
renas 
tillräckligt 

- - 63 % - - 

Debiterad 
mängd vatten 
(%) 

81 83 80 81 81 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 

av ett år. 

Sotenäs Vatten AB    
    
Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020 

  
 

 

Rörelsens intäkter 
 

 
 

Nettoomsättning 1 66 416 58 229 

Övriga rörelseintäkter 2 919 702 

Summa intäkter 
 

67 335 58 931   
  

Rörelsens kostnader 
 

  

Material och varor  -3 782 -4 328 

Entreprenader  -3 413 -2 898 

Övriga externa kostnader 3,4 -43 948 -36 133 

Personalkostnader 5 -226 -170 

Avskrivningar och 
utrangeringar 

6 -14 662 -14 129 

Summa kostnader  -66 031 -57 658 

    

Rörelseresultat  1 304 1 273 

    

Resultat från finansiella 
poster 

   

Ränteintäkter 7 37 20 

Räntekostnader 8 -1 338 -1 281 

Summa efter finansiella 
poster 

 3 12 

    

Skatt på årets resultat 9 -3 -12 

Årets resultat 
 

0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 

bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31   
  

TILLGÅNGAR 
 

    
  

Anläggningstillgångar 
 

  

VA-anläggningar 11 284 983 286 614 

Maskiner och tekniska anläggningar 12 16 538 15 607 

Inventarier 13 495 496 

Pågående investeringar 14 36 067 20 193   
338 083 322 910   

  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  

Andelar i intresseföretag 15 725 725 

  725 725 

    

Summa anläggningstillgångar  338 808 323 635 

    

Omsättningstillgångar 
 

  

Kundfordringar 
 

4 445 5 639 

Skattefordringar 24 345  

Fordringar hos Sotenäs kommun 16 14 941 23 763 

Fordringar hos koncernföretag inom 
Sotenäs kommun 

 
1 069 93 

Underuttag VA-kollektivet 17 887 1 020 

Övriga fordringar  12 284 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

18 931 943 

  
22 630 31 742   

  

Summa omsättningstillgångar 
 

22 630 31 742   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

361 438 355 377 
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Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31   
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    
  

Eget kapital 
 

  

Bundet eget kapital 
 

  

Aktiekapital 19 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  

Fritt eget kapital 
 

  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   
  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Avsättningar    

Övriga avsättningar 20 4 978 1 706 

  4 978 1 706 

Långfristiga skulder    

Lån av Kommuninvest 21 243 000 243 000 

Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

22 76 981 73 364 

VA-fond 23 20 901 22 616 

  340 882 338 980 

    

Kortfristiga skulder 
 

  

Överuttag VA-kollektivet 17 0 0 

Leverantörsskulder 
 

6 396 3 536 

Skulder till Sotenäs kommun 1 132 1 000 

Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 185 339 

Skulder till intresseföretag  2 067 2 490 

Aktuell skatteskuld 24 15 15 

Övriga skulder  1 997 2 629 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

25 1 286 2 182 

  
13 078 12 191   

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   361 438 355 377 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 

året. 

Kassaflödesanalys  Not 2021 2020  
   

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  3 12 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

26 10 275 10 064 

Justering  -2 -1 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 10 276 10 075 

 
   

Förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar  -534 2 556 

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder  888 2 770 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 10 630 15 401 

 
   

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -29 834 -21 373 

Förvärv av finansiella tillgångar  0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -29 834 -21 373 

 
   

Finansieringsverksamheten    

Förändring avsättning  3 272 0 

Upptagna lån  0 0 

Amortering av lån  0 -2 000 

Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter  6 286 8 475 

VA-fond  0 0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 9 558 6 475 

 
   

Årets kassaflöde  -9 646 503 

Likvida medel vid årets början  16 23 763 23 260 

Likvida medel vid årets slut 16 14 117 23 763 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) 

och Bokföringsnämndens allmänna råd, 

BFNAR 2012:1. 

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har 

värderats till anskaffningsvärden om inget 

annat anges nedan. 

 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 

tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 

till självkostnadsprincipen.  

 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 

vad som erhållits eller kommer att erhållas 

vid leverans till kund.  

 

Intäkter i form av anläggningsavgifter 

redovisas som långfristig skuld (förutbetald 

intäkt) och periodiseras linjärt över 

respektive anläggningstillgångs 

nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 

avgiften samt årets del av avskrivningen.  

Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade 

intäkter. 

 

Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet.  

 

Några räntor har ej aktiverats under året. 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör 

mer än en oväsentlig del av den 

sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna 

där skillnaden i förbrukningen av 

betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter 

och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 

som övertogs från kommunen är upplagda 

på samma sätt som de övertogs. 

 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller 

tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade förbrukningen 

av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som 

kostnad i resultaträkningen. 

 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 

Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 

Maskiner o pumpar 10-30 år 

Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 

Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter 75 år 

*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 

201805. 

 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 

operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 

förstagångshyra men exklusive utgifter för 

tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Sotenäs 

kommun. I resultat- och balansräkning 

samt not redovisas mellanhavanden till 
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andra företag som ingår i Sotenäs 

kommun under rubriken koncernföretag 

inom Sotenäs kommun.  

Bolaget äger 29 % av Västvatten AB. I 

resultat- och balansräkningen samt not 

redovisas mellanhavanden till Västvatten 

AB under rubriken intresseföretag. 
Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

 

 

Upplysning: Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 

694 tkr/år. Uppsägningstid är 6 månader.  

Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 4 tkr som 

löper till och med 2028-12-31. Uppsägningstid är 6 

månader. 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 

anställd personal. Tjänster för administration, drift 

och underhåll har köpts från Västvatten AB. 

 

Återbäring Sinfra återfinns på posten övrigt. 

 

Not 1 Nettoomsättning 

 2021 2020 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
Sotenäs kommun 

1 532 1 343 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

koncernföretag 
inom Sotenäs 

kommun 

5 245 5 125 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

övriga 

55 389 50 482 

Årets upplösning av 
investeringsfond 

1 715 1 715 

Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 

2 668 2 338 

Årets överuttag (-) / 
underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-133 -2 774 

Summa 66 416 58 229 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2021 2020 

Erhållna 
kommunala bidrag 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – 

Koncernföretag 
inom 

Sotenäskommun 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – övriga 

457 532 

Övriga intäkter 462 170 

Summa 919 702 

Not 3 Övriga Externa kostnader 

 2021 2020 

Köp av tjänster från 
Västvatten AB 

(intresseföretag) 

22 368 20 926 

Elkostnader 5 475 3 682 

Slamkostnader 2 382 2 178 

Övriga 
driftkostnader 

13 723 9 347 

Summa 43 948 36 133 

Nyttjanderättsavtal   

Inom ett år 0 0 

Mellan ett till fem år 694 673 

Senare än fem år 4 4 

Summa 698 677 

   

Årets redovisade 
nyttjanderättsavtalskostnad 

678 659 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 
revisorer 

Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

EY 2021 2020 

Revisionsuppdrag 50 45 

Andra tjänster 0 53 

Summa 50 98 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 

 2021 2020 

Löner och 
ersättningar 

185 132 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader 33 21 

(varav 
pensionskostnader) 

0 0 

Övriga 
personalkostnader 

8 17 

Summa 226 170 

Not 6 Avskrivningar 

 2021 2020 

Avskrivningar på  
VA-anläggningar 

13 390 13 164 

Avskrivningar på 
maskiner 

1 234 876 

Avskrivningar på 
inventarier 

38 35 

Utrangeringar 
inventarier 

0 54 

Summa 14 662 14 129 

Not 7 Ränteintäkter 

 2021 2020 

Ränteintäkter 
bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 
kortfristiga 
fordringar 

19 8 

Ränteintäkter 
skattekonto 

0 0 

Övrigt 18 12 

Summa 37 20 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
b0

41
a9

11
-3

46
c-

45
92

-a
5a

e-
5b

b3
df

28
24

a6



 

17 
 

Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

 

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 

2020 var 21,4 %. 

 

 

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 

2017 och 2018. Ärendena pågår i Kammarrätten 

och handlar om att beskattas för räntekostnaden 

som betalades till Sotenäs kommun. Om 

Skatteverket vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 350 tkr. Under året skedde in 

inbetalning till Skatteverket då de ej förlängde sitt 

anstånd. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 

Det finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

Not 8 Räntekostnader 

 2021 2020 

Räntekostnader till 
Sotenäs kommun 

0 0 

Övriga 
räntekostnader 

1 338 1 281 

Summa 1 338 1 281 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 2021 2002 

Skattekostnad 2021 3 12 

Skattekostnad 2020 0 
 

Summa 3 12 

Avstämning skatt på årets resultat 

 2021 2020 

Ej avdragsgilla 
kostnader 

15 57 

Ej skattepliktiga 
intäkter 

0 0 

Summa 15 57 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 

 2021 2020 

Balanserade 
vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 

 2021 2020 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

512 906 479 785 

Årets anskaffningar 11 759 33 121 

Årets utrangeringar 0 - 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

524 665 512 906 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-226 292 -213 128 

Årets avskrivningar -13 390 -13 164 

Årets utrangeringar 0 - 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-239 682 -226 292 

Redovisat värde 
vid årets slut 

284 983 286 614 

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 

 2021 2020 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

19 646 11 732 

Årets anskaffningar 2 165 7 899 

Årets utrangeringar 0 15 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

21 811 19 646 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-4 039 -3 149 

Årets avskrivningar -1 234 -875 

Årets utrangeringar 0 -15 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-5 273 -4 039 

Redovisat värde 
vid årets slut 

16 538 15 607 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

 

 

2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i 

Västvatten AB. I samband med det förvärvade de 

725 aktier samt tog över 29 % av ägarandelen i 

Västvatten AB.  

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 

checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 

har inte ställt någon säkerhet för 

koncernkontokrediten. 

 

 

 

Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017 och 
2021.  
 

I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest. 

 

 

Not 13 Inventarier 

 2021 2020 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 238 4 228 

Årets anskaffningar 36 118 

Årets utrangeringar -257 -108 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 017 4 238 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-3 742 -3 761 

Årets avskrivningar -37 -35 

Årets utrangeringar 257 54 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-3 522 -3 742 

Redovisat värde 
vid årets slut 

495 496 

Not 14 Pågående investeringar 

 2021 2020 

Ingående nedlagda 
utgifter 

20 193 39 958 

Årets nedlagda 
utgifter 

29 834 21 373 

Under året 
direktavskrivet 

0 0 

Under året överfört 
färdigställda 

-13 960 -41 138 

Redovisat värde 
vid årets slut 

36 067 20 193 

Not 15 Andelar i intresseföretag 

Västvatten AB 
556901-9622 

2021 2020 

Säte Uddevalla Uddevalla 

Andelar av röster 
och kapital 

29 % 29 % 

IB 
Bokfört värde 

725 725 

Årets inköp 0 0 

UB Eget 
kapitalandel 

725 725 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen 

 2021 2020 

Likvida medel, 
kommunens 
bankkonto 

14 117 23 763 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Övrig fordran 
Sotenäs kommun 

824 0 

Summa 14 941 23 763 

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 

 2021 2020 

Underuttag  
VA- kollektivet 2021 

133 - 

Överuttag  
VA- kollektivet 2020 

2 774 2 774 

Underuttag  
VA- kollektivet 2019 

-1 492 -1 492 

Underuttag  
VA- kollektivet 2018 

-2 770 -2 770 

Underuttag  
VA-kollektivet 2017 

-1 596 -1 596 

Överuttag  
VA-kollektivet t.o.m. 

2016-12-31 

2 064 2 064 

Summa -887 -1 020 

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna 
intäkter 

 2021 2020 

Upplupna intäkter 7 0 

Förutbetalda 
kostnader 

924 943 

Summa 931 943 

Not 19 Antal Aktier 

 2021 2020 

Antal Aktier (st.) 2 500 2 500 

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 20 Avsättningar 

 2021 2020 

Befarade 
skadestånd 

4 978 1 706 

Summa 4 978 1 706 

Not 21 Externa Lån 

 2021 2020 

Kommuninvest 243 000 243 000 

Summa 243 000 243 000 

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter 

 2021 2020 

Ingående inbetalda 
värden 

92 273 83 798 

Årets inbetalningar 
värden 

6 286 8 475 

Utgående 
inbetalda värde 

98 559 92 273 

   

Ingående upplösta 
periodiserade 

värden 

-18 909 -16 571 

Årets upplösning -2 669 -2 338 

Utgående 
upplösta 

periodiserade 
värden 

-21 578 -18 909 

Redovisat värde 
vid årets slut 

76 981 73 364 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

 

Uppbokat som skattefordran är inbetalning till 
Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i 
Kammarrätten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser efter balansdagen 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust. 
 

  

Not 23 VA fond 

 2021 2020 

Ingående VA fond 22 616 24 331 

Årets 
periodiseringar 

-1 715 -1 715 

Redovisat värde 
vid årets slut 

20 901 22 616 

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld 

 2021 2020 

Aktuell 
skattefordran 

345 0 

Aktuell skatteskuld -15 -15 

Summa 330 -15 

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 

 2021 2020 

Upplupna ränte-
kostnader december 

147 156 

Upplupna elkostnader 
december 

923 377 

Upplupna 
entreprenörskostnader 

90 1 072 

Upplupna 
underhållskostnader 

0 259 

Övriga upplupna 
driftkostnader 

126 318 

Summa 1 286 2 182 

Not 26 Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalysen 

 2021 2020 

Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet med mera 

Avskrivningar 14 662 14 129 

Direktavskrivningar 0 0 

Årets 
periodiserade/upplösta 

anläggningsavgifter 

-2 669 -2 338 

Årets 
periodiserade/upplösning 

VA-fond 

-1 715 -1 715 

Årets uppbokade skatt -3 -12 

Summa 10 275 10 064 

Not 27 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 

 2021 2020 

Ställda panter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

Resultat- och balansräkning kommer att 

föreläggas årsstämman 2022-05-16 för 

fastställelse. Underskrift sker digitalt. 

 

Sotenäs Vatten AB:s styrelse:  

Peter Håkansson (Ordförande) 

Conny Stensson (Vice ordförande) 

Helene Stranne (Ledamot) 

Stig-Arne Helmersson (Ledamot) 

Jan Ulvemark (Ledamot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkställande direktör 

Peter Johansson 

 

Auktoriserad revisor 

Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst 

& Young 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

Revisionsberättelse 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

Revisionsberättelse 
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Årsredovisning 2021 

 

Sotenäs Vatten AB 559084–8064 

  

Lekmannarevisorernas rapport 
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Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-13 § 59-95 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 37(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 79 Dnr 2022/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av styrelsen 2021-
02-25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet 
utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föregående år -2,8 
mnkr). 

Beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 66 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv. 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-03-30 §§ 43-74 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 44(54)
 

 
 

KSAU § 66 Dnr 2022/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av styrelsen 2021-
02-25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet 
utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föreg år -2,8 mnkr). 

Beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-15 KA 2022/000016 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs 
RehabCenter AB  

Sammanfattning 
Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av 
styrelsen 2021-02-25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat 
att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föreg år -
2,8 mnkr). 

Kort beskrivning av verksamheten 
Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, 
friskvård och rehabilitering, simskola och café.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Beskrivning av mål finns med i årsredovisningen, men uppföljning saknas.   

Viktiga händelser 
Året inleddes med att anläggningen var stängd för allmänheten på grund av den 
fortgående coronapandemin och folkhälsomyndighetens restriktioner. Eftersom 
anläggningen har sjukgymnast på plats och då Tumlaren är en rehabiliteringsanläggning 
var gym och varmvattenträning ändå öppna för ett fåtal kunder med remiss och i behov 
av rehabiliteringsträning. Simundervisningen för Sotenäs kommuns skolor upphörde till 
följd av pandemin men kom sedan stegvis igång under hösten. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har tidigare köpt varmvattenträning av Sotenäs Rehab AB men valt 
att inte förlänga detta under 2021 vilket innebär minskade intäkter.  
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För att hålla nere kostnaderna deltidspermitterades personal under första halvåret och 
bolaget kunde söka bidrag från Tillväxtverket. Ytterligare sparåtgärder innebar sänkta 
vattentemperaturer i bassängerna.  
Totalt inom alla verksamhetsområden uppgick under året antalet besök till 40 590 vilket 
är en minskning med 17 824 besök eller 31 % jämfört med 2020. Minskningen är främst 
beroende på pandemin. 

Ekonomi 
Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,7 mnkr (föregående år - 2,8 mnkr). Därtill 
köper kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt 
borgensåtagande om 27 mnkr varav bolaget nyttjar 25 mnkr. 

Drift 

Intäkterna för året är något högre 2021 än för 2020 men det är fortfarande en markant 
minskning mot 2019 vilket beror på pandemin. Även kostnaderna har ökat något 
jämfört med år 2020.  
 
Tillgångarna i bolaget ökar under året med 0,8 mnkr.  
Skulderna är oförändrade år 2021 och uppgår till 25,1 mnkr.  
Soliditeten uppgår till 19 procent en förbättring jämfört med föregående år.  

Investering 

Inga investeringar genomförda under året.  

Intern kontroll 

Framgår inte av rapporten.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Beslutsunderlag 
• Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021 

 

Beslutet skickas till 
Kommunens ombud  
Ekonomiavdelningen 
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Maria Strömberg Tf. Kommundirektör 
Ekonomichef Håkan Sundberg 

 











































 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-13 § 59-95 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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KS § 80 Dnr 2022/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar att de 
granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 mnkr 
(föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Beskrivning av verksamheten 

Rambo AB;s föremål för sin verksamhet är bland annat att insamla, omhänderta, transportera och 
behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster.  

Beslutsunderlag 

Rambo AB årsredovisning 2021 
PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 67 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-03-30 §§ 43-74 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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KSAU § 67 Dnr 2022/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar att de 
granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 mnkr 
(föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Beskrivning av verksamheten 

Rambo AB;s föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla 
avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster.  

Beslutsunderlag 

Rambo AB årsredovisning 2021 
PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-17 KA 2022/000019 
 
Ekonomiavdelningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar 
att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International 
Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att 
bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt tillstyrker att 
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 
mnkr (föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 2,3 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo AB;s föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera 
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom 
återvinnings- och miljötjänster.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Beskrivning av verksamhet och det kommunala syftet återfinns i rapporten. Uppföljning 
saknas dock. I årsredovisningen finns uppföljning på bolagets fyra övergripande 
målområden: ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ekonomi finns två mål 
uppsatta dels avseende soliditet och dels resultat. Målet är att soliditeten inte ska 
understiga 30 procent. Utfallet för året 55 procent. Resultatmålet är att från och med 
2022 ska det årliga resultatet uppgå till minst 4 mnkr och uppföljning under 2022. 
Måluppföljningen inom de övriga områdena visar på delvis måluppfyllelse 2021. 

Viktiga händelser  
Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrågan på Sivik. Arbete 
har dels skett genom konkreta åtgärder i den befintliga lakvattendammen och genom 
försök i ett pilotprojekt. Fokus har lagts på det övergripande arbetet med framtagande av 
en lakvattenutredning inför beslut från Miljöprövningsdelegationen.  
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Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på Tyft och Hästeskeds 
avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt med ett metanoxiderande filter har inletts på 
Hästesked.  
 
Avfallshanteringen har arbetat aktivt med att få företagen som besöker Rambos 
återvinningscentraler att betala för sig vilket har genererat ökade intäkter.  
  
Rambo och tjänstemän från Sotenäs kommun haft täta avstämningar gällande 
avfallshantering för verksamheter på Smögenbryggan. Samarbetet har varit bra och 
inneburit att man gemensamt har förbättrat hanteringen inför 2022. Inför införandet av 
hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun har Rambo under året arbetat med 
framkomlighetsinventering för att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett säkert sätt 
både för personal och boende. 
 
Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Detta har förbättrat 
kommunikationen mellan chaufförer och administrativ personal och ökad tydlighet 
gentemot Rambos hushållskunder.  

Ekonomi  

Total drift 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 9,9 mnkr (föregående år +6,3 mnkr). 
Resultat efter bokslutsdispositioner samt skatt landade på 2,3 mnkr. Förslag till 
disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,255 mnkr till aktieägarna. Resterande 
del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. Intäkterna ökar med 9,7 procent och 
kostnaderna ökar med 7,7 procent. Soliditeten är fortsatt hög och ökar något 55 procent 
(föregående år 54 procent).  
 
Affärsområde ledning och administration 
Området redovisar ett resultat på 1,2 (1,0) mnkr som främst beror på lägre 
personalkostnader. 
 
Affärsområde hushåll 
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv redovisas under 
affärsområde hushåll totalt ett positivt resultat på totalt 0,6 mnkr. Sotenäs 
renhållningskollektiv redovisar ett positivt resultat på 1,0 mnkr. Resultatet påverkas 
positivt av högre materialersättningar och besöksavgifter på ÅVC. De pågående 
framkomlighetsinventeringarna i Sotenäs och Tanum har bidragit till ökade intäkter då 
man upptäckt fastigheter som tidigare har saknat renhållningsabonnemang. Sommarens 
ökade turism har inneburit fler tömningar när det gäller container, molok och extra 
hämtningar. 
 
Affärsområdet avfallshantering 
Avfallshantering redovisar ett resultat på 6,4 (4,8) mnkr. Resultatet beror dels på 
besöksintäkter på anläggningar och ÅVC, höga ersättningsnivåer för metall- och well 
samt låg kostnad för träomhändertagande. Nytt avtal för matavfall har gett lägre 
kostnader. 
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Affärsområdet insamling 
Insamlingen redovisar ett resultat på 1,7 (1,8) mnkr. Resultatet påverkas negativt av 
höga reparationskostnader på grund av en föråldrad fordonspark, ökade 
bränslekostnader på grund av höga dieselpriser samt ökade kostnader för inhyrd 
personal. Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom förpacknings och 
tidningsinsamlingen, slamsugning och inom renhållningen. Under året har man 
återinvesterat fyra nya fordon; två 2-facksbilar samt två komprimatorbilar. 

Investering 

Investeringarna uppgick till 20,7 mnkr (föregående år 10,4 mnkr), någon nyupplåning 
har ej varit aktuellt. Investeringarna ligger främst i affärsområde Insamling och 
Avfallshantering. Låneskulden minskar med 5,0 mnkr. Sotenäs kommun har beslutat 
om kommunal borgen om maximalt 25,8 mnkr för lån i samband med införande av 
fyrfackssystem. Då införandet är försenat är borgensåtagandet inte än utnyttjat. 

Intern kontroll 

Någon återrapport sker inte i årsredovisningen men ingår i återkopplingen av 
kommunens internkontroll. 

Utmaningar framåt 

Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det kommunala ansvaret. 
Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad som kommer att hända med insamlings ansvaret 
samt ersättningen för resterande förpackningar.  
 
Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på 
samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i full drift med regelverk 
på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter monterat senast under sommaren 
2022.  
 
Införandet av nya insamlingssystem i Sotenäs kommun kommer gå in i en mer aktiv fas 
då förutsättningarna för införandet blir tydliga i och med att framkomlighets-
inventeringen färdigställs. Under 2022 kommer arbetet med framkomlighetinventering i 
Tanums kommun att påbörjas. Arbetet med Siviks lakvattenrening kommer fortsätta 
även under 2022. 

Analys 

Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar innebär en ökad 
låneskuld samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin 
upprättade plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
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Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 
Handling översändes till kommunfullmäktige för kännedom 

Bilaga/Bilagor 
• Rambo AB årsredovisning 2021 
• PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 

Skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg Kommundirektör 
Ekonomichef Tf. Kommundirektör 

 



2021
ÅRSREDOVISNING

Rambo 40 år!



 RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2021   3 

HUSHÅLLSKUNDER  Fördelning villahushåll fritidsboende och helårsboende 

MILJÖ

År 2021 i korthet

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Rambo 90 tillsvidareanställda varav 22 st är 
kvinnor (24%) och 68 st är män (76%). Dessutom hade vi 18  st visstidsanställda. 

MEDARBETAREEKONOMI

24%

76%

Hemkompostering
20 % av våra kunder 
komposterar matavfallet 
hemma i egen kompost. 
(Möjligt i samtliga kom-
muner). 

Matavfall till rötning
42 % av våra kunder sorterar ut 
matavfall till rötning (idag endast 
möjligt i Lysekil, Tanum och 
Munkedal.) I Lysekil sorterar 89% 
ut sitt matavfall och i Tanum 11% 
och i Munkedal sorterar 94%.

42%

Så här mycket källsorterat material har boende lämnat till återvinning  
per kommun (Både till återvinningsstationer och Hemsortering). 
Insamlad mängd från FTI samt FNI fördelat per kommun.

Lysekil
7 861 villahushåll varav  

3 929  fritidsboende

50%

Munkedal
4 750 villahushåll varav  

1 206 fritidsboende

25%

Sotenäs
7 013 villahushåll varav  

4 159 fritidsboende

59%

Tanum 
10 630 villahushåll varav  

5 933  fritidsboende

56%

20%
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Övergripande mål
Målområde och mål

Ekonomi
Rambo bedriver en effektiv 
verksamhet och ser till att det 
finns ekonomiskt utrymme 
för att bedriva och utveckla 
företaget mot framtiden.

Miljö
Rambo strävar ständigt efter 
en minskad belastning på 
luft, vatten och mark. Bolaget 
klättrar uppför avfallstrappan 
och främjar utveckling av mil-
jösmarta transporter. Genom 
att skapa förutsättningar för 
ökad återanvändning och 
återvinning kan Rambo och 
dess kunder nå de nationella 
miljömålen, som bl.a. finns 
uppsatta för insamling av 
matavfall och ökad återvin-
ning.

Mätetal

Soliditet ska ej vara lägre än 30%.

Från och med år 2023 ska bolaget 
generera ett resultat efter finan-
siella poster på minst 5 Mkr/år. 

100% av hushållskunderna 
erbjuds matavfallsinsamling i 
Lysekil- Munkedal och Tanums 
kommuner varav 90% har  
matavfallsinsamling.

Hushållskunderna i Lysekil- och 
Munkedals kommuner där fram-
komligheten så tillåter erbjuds  
FNI, varav 80% har FNI 
 
 
 
 

Kontinuerligt driva minst ett 
utvecklingsprojekt med syfte 
att minska miljöpåverkan från 
transporter.  

Kontinuerligt driva minst ett  
utvecklingsprojekt med syfte  
att minska miljöpåverkan från 
anläggningarna.

Måluppfyllelse

Soliditet 55%.

Mätetalet kommer att plockas  
bort inför 2022.

I Lysekil har samtliga 7 861 (100%) av privat-
hushållen erbjudits matavfalls insamling 
var av 6  972 (88,7%)  har valt utsortering av 
matavfall till insamling. 

4 760 (60,5%) har kunnat erbjudas FNI och  
2 950 (62%) har valt denna abonnemangs-
form.

I Munkedal har samtliga 4 720 (100%) av 
privathushållen erbjudits matavfalls insam-
ling varav 4  404 (92,7%) har valt utsortering 
av matavfall till insamling.

4 000 (84,3%) har kunnat erbjudas FNI och 
3  277 (81,9%) har valt denna abonnemangs-
form.

I Tanum erbjuder vi samtliga 10 630 (100%) 
av privathushållen matavfallsinsamling, 
varav 1  353 (12,7%) har valt utsortering av 
matavfall till insamling.

I Sotenäs erbjuds insamling av matavfall  
hösten 2023.

Telliq Pilotprojekt Ett digitalt systemet 
som installeras i fordon. Systemet mäter 
bl.a. körbeteende samt miljöpåverkan och 
ger påminnelse om besiktningar mm. 

Digital övervakning av oljeavskiljare. 
Fyllnadsgraden övervakas kontinuerligt 
och är kopplat till en larmfunktion som gör 
att vi kan förhindra risker som kan påverka 
miljön negativt.

Målområde och mål

Kvalitet
Rambo har en god kvalitet 
på så väl insamling som 
på sortering för att kunna 
lämna rena fraktioner till 
behandling och återvinning. 
Kunderna har förtroende 
för Rambos verksamhet och 
varumärke och är nöjda med 
Rambos tjänster och som 
avfallsleverantör.

Arbetsmiljö
Rambos arbetsmiljöpolicy 
och värdegrund är utgångs-
punkt för hur all personal 
arbetar. Detta förebygger 
ohälsa och skador samt 
ger ett gott psykosocialt 
arbetsklimat. Rambos 
personal är stolta och har 
förtroende för verksamhe-
ten och varumärket.

Mätetal

100% Rambos hushållskunder 
är nöjda med Rambos tjänster 
och har ett stort förtroende för 
Rambo som företag.

100% av Rambos avtalskunder 
är nöjda med Rambos tjänster 
och har ett stort förtroende för 
Rambo som företag.

100% av Rambos mottagare av 
avfallsfraktioner är nöjda med 
Rambo som leverantör.

100% av Rambos personal upp-
lever att de arbetar i enlighet 
med Rambos värdegrund.

100% av Rambos personal trivs 
på sin arbetsplats.

Ingen ska drabbas av ohälsa 
eller skada i arbetet.

100% av Rambos personal 
är stolta och har förtroende 
för Rambos verksamhet och 
varumärke 

Måluppfyllelse

82% av Rambos kunder är nöjda enligt 
kundundersökning.

85% av Rambo avtalskunder är nöjda 
med Rambos tjänster.

Ej mätbar i Prifloats undersökning.

Knappt 50% av personalen upplever att 
de inte har hjälp av Rambos värderingar 
i det dagliga arbetet. Detta kan bero på 
att vi inte arbetat aktivt med värdering-
arna under pandemin. Detta är något vi 
kommer att lägga fokus på under 2022.

77% tycker att det är en bra stämning på 
arbetsplatsen. 89% av Rambos personal 
upplever arbetet som meningsfullt.

1 st halkolycka 3 dgr sjukskrivning.

75% tycker att framtiden ser  
positiv ut för Rambo. 

87% av personalen upplever att  
de kan påverka sitt dagliga arbete. 

68% av personalen har förtroende  
för Rambos ledning. 

84% upplever att ledningen har  
drivit verksamheten målinriktat  
under pandemin.

82% har känt tillit till sin närmaste  
chef under pandemin.

 Uppfyllt            Delvis uppfyllt            Ej uppfyllt
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Så länge det  
finns avfall  
behövs vi.

Varje år hanterar Rambo ungefär 70 000 ton avfall. 
Men uppdraget är inte bara att ta hand om det avfall 
som uppstår på ett miljömässigt riktigt sätt. Vi ska även 
verka för att resurshushållningen och avfallshanteringen 
i ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står 
för Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän. 

Verksamhetspolicy
Rambos produkter och tjänster håller rätt och jämn kva-
litet. Detta upprätthålls med hjälp av effektiva processer 
och personal som arbetar i god arbetsmiljö, en förutsätt-
ning för nöjda kunder och medarbetare. 

Rambo följer de lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten. Vägledning för Rambos och leverantö-
rers arbete är bolagets gemensamma värdegrund. 

Rambo arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning 
av personalen och verkar för att produkter, processer, 
arbetsmiljöer och ledningssystem ständigt förbättras. 
Höjd kompetens bidrar till trivsel och skapar motivation. 
Höjd kompetens ger bättre möjlighet att möta kunders 
önskemål och åtagande i att förebygga och minska 
negativ påverkan av miljön. 

Varje anställd bidrar aktivt till hög kvalitet, bra yttre miljö 
och god arbetsmiljö. Det sker genom att medarbetare 
följer rutiner och instruktioner, uppmärksammar, rap-
porterar och medverkar till att brister avhjälps. 

Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leverantörer och 
entreprenörer ska kunna redovisa sitt miljöarbete.

Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kom-
muner och företag som för privatpersoner. Därför behövs 
Rambo. Rambo verkar i en stor region men har trots det 
en nära infrastruktur med fyra avfallsanläggningar och 
sju återvinningscentraler. Av det samlade aktiekapitalet 
i Rambo äger våra ägarkommuner Lysekil, Munkedals, 
Sotenäs och Tanum var sin fjärdedel.  

Vision 
Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för  
framtida generationer. 

Ändamål 
Rambo finns till för att möta behovet av en ekonomisk och 
miljömässig ändamålsenlig resurshushållning och avfalls-
hantering. Bolaget ska tillhandahålla avfalls-, återvinnings- 
och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till 
bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrens-
kraftiga priser. 

Affärsidé 
Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig av-
fallshantering genom att ta emot, sortera, behandla avfall 
och bidra till samhällsutveckling inom våra ägarkommuner.

Om Rambo
Rambo är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hus-
håll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.  

VISION & AFFÄRSIDÉVISION & AFFÄRSIDÉ
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Lars Johansson, Verkställande direktör

VD HAR ORDET

Hållbarhet, digitalisering 
och arbetsmiljö

Avfallsmängderna ökade under perioden och trycket på 
vår insamling och besöken på våra återvinningscentraler 
ökade kraftigt med turismens intågande.

Vi har trots det höga trycket hanterat vårt samhällsupp-
drag på ett bra sätt tack vare att vår personal har varit 
proaktiva, agerat snabbt och utfört sina uppgifter på ett 
kompetent och trevligt sätt. Kundtjänst brukar normalt 
sett ha en mycket hög arbetsbelastning på somrarna. 
Trots den ökade turismen i våra ägarkommuner har 
kundtjänst haft ett mycket lägre tryck på sig mot tidigare 
somrar då arbetsbelastningen varit påfrestande. Det 
innebär att vi har gjort rätt saker i rätt tid och levererat 
en god service till våra kunder. Detta gör mig extra stolt 
över våra medarbetare som tar ansvar och tillsammans 
utvecklar verksamhetens service till en högre nivå.

För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering 
har vi flyttat över IT- frågorna till avdelning kommunika-
tion och kundservice. Där har vi stärkt upp organisatio-
nen med en systemansvarig som håller högt fokus på 
digitaliseringsfrågorna. 

Under perioden har vi också påbörjat projektet för inpas-
seringssystemet i våra kommuner där mycket handlat om 
att sätta upp strukturen och kommunikationen mellan 
berörda system. Digitaliseringsresan har fortsatt genom 
att implementera en centraliseringsfunktion av vågar på 
Anläggningssidan där alla anläggningar i våra ägarkom-
muner ska sammankopplas centralt till anläggningen 
på Sivik I Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra 
kontrollen över det avfallet som körs in och ut från an-
läggningarna. 

För att öka trafiksäkerheten och minska risken för bilköer 
på väg 872 har vi förlängt infarten till återvinningscen-
tralen på Hogenäs i Sotenäs Kommun med en extra pas-
sage. Detta minskar risken för köbildningar och irritation 
samt minskar risken för att en olycka ska ske. 

Under det gånga året har vi gjort en organisationsföränd-
ring med anledning av att trafikledarna har haft en alltför 
hög arbetsbelastning under en längre tid. Vi har utökat 
organisationen med en trafikledare och strukturerat om 
arbetet för driftscheferna vilket inneburit att vi gått ner till 
tre driftchefer istället för fyra som det var tidigare. Denna 
struktur har gjort oss mindre sårbara och gett oss en 
bättre arbetsmiljö inom området. 

Regeringen beslutade om att upphäva producentansva-
ret för returpapper med syftet att stötta tidningsbran-
schen som står i ett känsligt skede på grund av digital 
distribution. Dessa kostnader och ansvaret läggs i stället 
på kommunerna från 1 januari 2022. Rambo har under 
året organiserat så att denna verksamhet kan fortsätta att 
leva som den gjort tidigare utan störningar för kunden.

Under året har Rambo fortsatt arbetat intensivt med 
lakvattenfrågan på Sivik. Arbete har dels skett genom 
konkreta åtgärder i den befintliga lakvattendammen 
och genom försök i ett pilotprojekt.  Projektet handlar i 
korthet om att skapa en lokal reningsprocess på Sivik i 
stället för att leda lakvattnet för rening till det kommunala 
reningsverket (LEVA) som det görs i dag. Projektet beräk-
nas vara klart år 2026.

Trots en stor påverkan av pandemin så upplever jag att 
vi står väl rustade inför år 2022. Vi stänger 2021 med 
goda ekonomiska förutsättningar för att fortsätta hantera 
framtidens utmaningar. Tillsammans med våra duktiga 
medarbetare, vår engagerade styrelse och övriga med-
borgare fortsätter vi resan mot ett hållbart samhälle där vi 
förvaltar våra barns arv genom att ta tillvara på naturens 
resurser och ser till att vi skapar goda förutsättningar för 
återvinning och ökar återbruk.

VD HAR ORDET
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Under våren 2021 släppte regeringen på restriktionerna med anledning av att 
pandemin avtog. Det innebar att folk kunde börja leva sina normalt liv igen, 
vistas i sociala sammanhang och åka på semester. Detta medförde att vi fick ett 
extremt högt tryckt av besökare i vårt vackra Bohuslän, det sägs att vi inte har 
sett något liknande rörelse sedan 1980-talet. 

Mats Andresen - Verkställande direktör
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40-ÅRSJUBILEUM

Rambo AB bildas av Lysekils och Tanums 
kommuner. Namnet är en förkortning av 
Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän Aktiebolag.

Ny miljölagstiftning leder till att Sverige 
tar ställningen som landet med världens 
hårdaste reningskrav. På Rambo utreder 
man möjligheten till insamling av miljöfarligt 
avfall, glas och batterier.

Gripklo installeras på Siviks sopstation, 
vilket leder till ökad återvinning och minskad 
deponi.

Övertagande av Siviks Sopstation. Rambo 
tar över drift och underhåll vid Siviks sopsta-
tion i Lysekils kommun.

Övertagande av Hogenäs Sopstation. 
Rambo tar över drift och underhåll vid  
Hogenäs Sopstation i Sotenäs kommun.

Huvudkontoret flyttar till Lysekil.  
Rambos kontor flyttar till Södra Hamngatan 6 
i Lysekil och Igloosystemet testas för första 
gången.

Rambo deltar i ELMIA-mässan AVFALL-93 
och visar sig ligga långt i framkant med 
avseende på sortering och återvinning (85% 
av allt avfall återvinns).

Återvinningscentralen Bohus-Malmön 
invigs på Sotenäs. Regeringen inför produ-
centansvar för returpapper, förpackningar 
och däck.

Återvinningscentralen på Skaftö invigs i  
Lysekils kommun.

ISO 14001-certifiering. Rambo blir det 
första svenska renhållningsbolagsom når 
ISO 14001-standard.Pilotprojekt med 
tågtransport av hushållsavfall till RENOVAs 
avfallsvärmeverk i Göteborg.

Tanums kommun träder in i Rambo. Produ-
centansvar för insamling och återvinning av 
elektronik införs.

Rambo anlägger en återvinningscentral 
i Hamburgsund. Deponering av organiskt 
och brännbart avfall förbjuds.

Munkedals kommun ny delägare, vilket 
leder till att Rambo tar över och rustar upp 
avfallsanläggningen på Hästesked samt alla 
kommunens miljöstationer och återvinnings-
stationer.

Återvinningscentralerna på Hogenäs  
och Sivik invigs och avfallsanläggningen på 
Hästesked får förbättrade sorterings- och 
omlastningsresurser.

Rambo nomineras i European EMAS 
Awards, som Sveriges tävlingsbidrag i kate-
gorin ”små företag”.  
Ny återvinningscentral invigs i Sivik och  
i Hogenäs invigs en hall för farligt avfall.

Rambo uppnår en återvinningsgrad av 
99%, och har från 2009 ökat mängden be-
handlat avfall med 12%.

Sluttäckningen av de tre deponierna på 
Hästesked, Tyft och Hogenäs inleds, ett 
arbete som är klart först 2018. Enbart till slut-
täckningen av Hogenäs gick det åt  
mer än 60 000 ton med jordmassor.

Projektet ”Sopskolan” startas. I sopskolan 
får skolklasser bland annat lära sig mer om 
kretslopp, återvinning och avfallstrappan. 
Rambo hamnar på fjärde plats i en natio-
nell kundundersökning och på andra plats i 
E-prize.

Insamling av hushållsavfall effektiviseras 
genom införandet av fyrfackskärl och matav-
fallsinsamling.

Ägarskapet i Rambo delas lika mellan 
Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums 
kommun.

Hemsorteringsprojektet fortsätter.  
Den här gången är det Munkedals invånare 
som får prova på fyrfackskärl.

Covid-19 slår till mot världen, men  
Rambo fortsätter i samma linje som förut. 
Tyft återvinningscentral invigs i Tanums 
kommun. Rambo tar också över insamlingen 
av hushållsavfall från Suez som agerat i 
Sotenäs och Tanums kommuner.

40-årsjubileum! Rambo fortsätter sin resa 
mot ett hållbart samhälle. Nästa steg är att 
införa fyrfackskärl i Sotenäs och Tanums 
kommuner, år 2023 respektive år 2024.

Vi har kommit långt på vår resa mot ett skräpfritt 
Bohuslän, men än är vi inte framme. Sedan 
Rambo grundades år 1981 har vi gått från noll till 
nittionio procent återvunnet avfall. Det hade vi 
aldrig klarat utan dig. Här kan du läsa mer om 
viktiga händelser genom åren.

Hurra, 
för 40 år
i miljöns 
tjänst!

40-ÅRSJUBILEUM
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Arbetsmiljöriskerna är fortsatt stora för renhållnings- och anläggningsarbetare, 
brister uppmärksammas över hela landet. Rambo bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. 
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Arbetsmiljö och hälsa

ARBETSMILJÖ

Framkomlighetsinventering
I Sotenäs och Tanums Kommun pågår sedan tidigare 
arbetet med att införa nytt fastighetsnära insamlings-
system där förpackningar, mat- och restavfall kan samlas 
in i direkt anslutning till fastigheten, där framkomligheten 
tillåter.

Det nya insamlingssystemet innebär att de flesta hushåll 
kommer att få två större kärl vid sin fastighet, vilket i sin 
tur kräver större fordon. Rambo kommer att placera ut 
gemensamma kärlskåp eller kärl i de områden sopbilen 
inte kan komma fram på ett säkert sätt. Detta för att 
eliminera att skador uppstår i svårframkomliga områden. 
Gemensamma kärlskåp är en metod som används på 
många platser i våra ägarkommuner.

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att kom-
munerna ska ta över insamlingen av förpackningar från 
producenterna och även få ersättning för detta. Rambo 
ligger i framkant och samtliga ägarkommuner har sedan 
tidigare fattat beslut om fastighetsnära insamling av 
förpackningar.

Förebyggande åtgärder för 
trygghet och säkerhet.
Med anledning av flera tillbud samt den ökade hotbilden 
mot våra medarbetare har de flesta av våra medarbetare 
gått en utbildning i hot och våld. Detta för att få verktyg 
för att hantera en sådan situation om den uppstår. Våra 
medarbetare på våra återvinningscentraler arbetar aldrig 
ensamma och de har tillgång till komradio och kan kalla 
på hjälp i fall en hotsituation skulle uppstå. 

Pandemins påverkan
Vi har dragits med ännu ett år av pandemin som påverkat 
hela världen mer eller mindre. Våra avfallsmängder gäl-
lande samtliga avfallsslag har ökat mot föregående år. 
Detta har inneburit ett högre tryck på våra återvinnings-
centraler och våra insamlingsverksamheter samtidigt 
som vi brottats med restriktioner från Folkhälsomyndig-
heten. Våra medarbetare har periodvis haft en högre 
arbetsbelastning inom vissa verksamheter på grund av 
att många drabbats av covid-19 eller satts i karantän. 

Det har varit en tung tid då fysiska möten blivit inställda 
och våra medarbetare blivit begränsade socialt på 
arbetet.

Arbetsmiljöavvikelser
För avvikelser inom arbetsmiljö, kvalité och miljö an-
vänder Rambo TRIA, AFA-försäkrings digitala verktyg. 
I systemet rapporteras avvikelser och händelser som 
följs upp och åtgärdas. Systemet används av samtliga 
anställda inom bolaget och arbetsmiljöansvaret har en 
tydlig delegation inom organisationen för att arbetet ska 
löpa på alla nivåer. Arbetet utvärderas av ledning samt 
skyddskommitté.

Nyckeltal personal
(antal anställda)   2021 2020  2019

Tillsvidareanställda  90 86 75   
– varav kvinnor  22 23 19  
– varav män  68 63 56    
Visstidsanställda  18 23 20
Medelålder, år  47 48 47 
Personalomsättning, % *  8,1 9,3 6
Sjukfrånvaro, %  9,0 7,6 6,9

- varav långtidssjukfrånvaro, % **  29,7 35,2 23,1

*Det lägsta antalet av de tillsvidareanställda som börjat resp. slutat  
under perioden i relation till antal anställda under förgående period.

** Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrån- 
varo som pågått i 60 kalenderdagar eller mer.



Avfallsmängder
Under 2021 har Rambo hanterat totalt 68 000 ton avfall på våra fyra avfallsanläggningar. Av detta har mer än 99 % 
kunnat nyttigöras genom materialåtervinning eller som energi vid förbränning. Ett axplock av de olika avfallsfraktio-
nerna presenteras i tabell nedan. Utöver avfallet som hanterats på avfallsanläggningarna har även 42 000 ton slam 
från avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt fettavskiljare transporterats av Rambos slamsugarfordon. 

Efter att mängden restavfall under flera år visat 
på en nedåtgående trend kunde vi under 2021 
se en mindre ökning av restavfall från hushåll 
och verksamheter. Vi tror att pandemin kan vara 
orsaken till ökade mängder restavfall. 

Avfallsfraktion Rambo Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal

Restavfall 10 900 2 600 3 500 3 400 1 400

Matavfall 1 400 800 0 200 400

Brännbart (restavfall ovan ingår) 18 400 4 800 5 200 5 500 2 900

Trä som flisas 11 800 3 800 2 900 3 300 1 800

Elektronik o småbatterier 900 200 300 200 200

Förpackningar metall, plats och papp* 2 000 700 300 600 400

Wellpapp 2 000 1  400 200 200 200

Avfall för krossning 3 700 1  600 700 1 000 400

Slam ARV 7 100 1  800 2 100 2 000 1 200

Metall (ej förpackningar) 2 900 700 800 900 500

Park och trädgårdsavfall 1 500 600 500 200 200

Grenar och ris (GROT) 1 900 500 600 300 500

Tryckimpregnerat trä 1 400 400 400 500 100

*Fördelning per kommun beräknad enligt schablon

Restavfall (ton) Restavfall (ton)
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2016 13 434 3 449 3 881 3 706 2 398

2017 12 860 3 150 3 736 3 653 2 321

2018 12 319 2 660 3 780 3 560 2 319

2019 11 499 2 379 3 754 3 342 2 024

2020 10 500 2 311 3 609 3 233 1 347

2021 10 886 2 577 3 510 3 408 1 391
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Ett projekt för införandet av passersystem i Rambos ägarkom-
muner har påbörjats där mycket handlat om att sätta upp struktur 
och kommunikation mellan berörda system. 

Under 2021 har avfallshanteringen arbetat aktivt med att få 
företagen som besöker Rambos återvinningscentraler att betala 
för sig vilket har genererat ökade intäkter. Anläggningarna Sivik 
och Hästesked har kompletterats med bommar till vågsystem och 
bommar till Hogenäs anläggning har monterats. 

Under året har insamlingen gjort en organisationsförändring med 
anledning av att trafikledarna har haft en hög arbetsbelastning 
under en längre tid som har påverkat arbetsmiljön negativt. Orga-
nisationen har utökats med en trafikledare och man har struk-
turerat om arbetet för driftscheferna vilket inneburit att antalet 
driftschefer minskats ner från fyra till tre.

För att möta framtida behov har renhållningen i Munkedal utökats 
med en ny personalbyggnad där det nu finns faciliteter i form av 
lunchrum samt omklädningsmöjligheter för både kvinnor och 
män. Detta har förbättrat renhållningspersonalens arbetsmiljö 
och ökat trivseln samt att driftspersonalen kan arbeta närmare sin 
personalgrupp. 

Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Under året har 
man sett över och uppdaterat avvikelser för renhållningskollekti-
ven vilket har förbättrat kommunikationen mellan chaufförer och 
administrativ personal samt inneburit ökad tydlighet gentemot 
Rambos hushållskunder.  

Under våren 2021 inträffade två incidenter med brand i kom-
primatorbilar vid hämtning av återvinningsmaterial på återvin-
ningsstationer (ÅVS). I det ena fallet började lasten att brinna vid 
hämtning av metallförpackningar och tack vare snabbt agerande 
av chaufför och brandkår förhindrades större skador. Vid den 
andra incidenten fick fordonet en del smältskador av värmen och 
fick bärgas från platsen. 

I december kom beslut om att ägarkommunerna via en extern 
aktör ska göra en genomlysning av bolaget gällande organisa-
tions effektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader 
ska analyseras. Vidare ska för- och nackdelar samt risker med att 
bolaget bedriver en omfattande konkurrensutsatt verksamhet 
belysas.

Resultat och ställning
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,9 (6,3) mnkr. Årets 
investeringar uppgår totalt till 20,7 (10,4) mnkr. Soliditeten uppgår 
till 55 (54) procent. 

Företagsledning och gemensam administration
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr 
som till största delen beror på minskade personalkostnader till 
följd av en pensionsavgång och att nyanställning därefter kom att 
dröja. Även tillsättning av systemansvarig kom att ske senare på 
året än planerat. På grund av Coronapandemins framfart har vissa 
planerade insatser under 2021 fått skjutas på framtiden bland an-
nat Rambos 40 års jubileum.

Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas 
under affärsområde avfallshantering.

Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4 (5,8) mnkr. 
Totalt genomfördes investeringar med 11,5 (5,0) mnkr.

Resultatet beror till stora delar på ökade besöksintäkter på an-
läggningar och ÅVC (återvinningscentral), höga ersättningsnivåer 
för metall- och well samt låg kostnad för träomhändertagande. 
Genom ökad utsortering har kostnader för omhändertagande av 
andra fraktioner minskat. Nytt avtal för matavfall har gett lägre 
kostnader. Genom införande av vägning i hjullastare har en högre 
kvalitetssäkring av våguppgifter nåtts.

Större investeringar under året; tältlagerhall för MIljöhallen på Ho-
genäs, ny maskinhanterare på Tyft samt ny hjullastare på Sivik. På 
Hogenäs ÅVC har ett nytt köområde anlagts med ambitionen att 
ge en förbättrad och säker trafiksituation på väg 872. En ny infart 
till Hästeskeds ÅVC har färdigställts samt en ny plats för att samla 
in förpackningar ÅVS har anlagts strax utanför den nya infarten.

Renhållningskollektiv
Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på  
0,6 (-2,3) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr. 

 
Resultat per kollektiv:

Lysekils  1,3 (0,9) mnkr

Sotenäs 1,0 (0,3) mnkr

Tanum  -1,5 (-3,0) mnkr

Munkedal -0,2 (-0,4) mnkr

Resultatet påverkas positivt av högre materialersättningar och 
besöksavgifter på ÅVC. De pågående framkomlighetsinventering-
arna i Sotenäs och Tanum har bidragit till ökade intäkter då man 
upptäckt fastigheter som tidigare har saknat renhållningsabon-
nemang. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar 
både när det gäller container, molok och extra hämtningar. I 
Lysekil och Munkedal påverkas resultatet positivt av något lägre 
behandlingsavgifter till följd av att fler hushåll sorterar ut matavfall 
och förpackningar. I Tanum påverkas resultatet negativt på grund 
av beslut om lägre taxehöjningar än av Rambo föreslagen nivå 
samt att de började gälla från 1 juni. Från och med 1 januari 2021 
ingår endast slamuppdrag som tillhör det kommunala monopolet i 
kollektivens ansvar. Det har inte påverkat resultaten nämnvärt då 
även kostnaderna minskat i motsvarande omfattning.

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhän-
derta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga 
energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är 
skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning, tkr 188 495 173 969 167 320 165 697 161 055

Resultat e fin. poster, tkr 9 883 6 260 2 808 3 666 1 431

Resultat i % av nettooms. 5,2 3,6 1,7 2,2 0,9

Justerat eget kapital, tkr 182 322 169 205 179 836 153 797 142 738

Balansomslutning, tkr 55 54 48 55 58

Soliditet, % 95 92 74 72 74

Medeltalet anställda  99 903 91 432  86 654 84 774 82 284

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org. nr 
556211–9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.    

Fördelning av aktiekapital
Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1 275

Sotenäs kommun 637 500 25 1 275

Tanums kommun 637 500 25 1 275

Munkedals kommun 637 500 25 1 275

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Rambo firade sin 40 års dag och dessvärre förhindrade pandemin 
vår planerade pompa och ståt.

Under året har avdelningschefen för Utveckling och kvalitet gått 
i pension och ny avdelningschef tillträdde under augusti månad. 
Under hösten har en miljöingenjör, driftschef (renhållningen) samt 
systemansvarig anställts.

Året har fortsatt präglats av höga ersättningar för metall och well. 

För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering har 
Rambos IT-frågor flyttats över till avdelningen för kommunikation 
och kundservice. Där har organisationen stärkts upp med en sys-
temansvarig som håller högt fokus på digitaliseringsfrågorna. 

Digitaliseringsresan har fortsatt genom att implementera en cen-
traliseringsfunktion av vågar på anläggningssidan där samtliga 
anläggningar ska sammankopplas centralt till anläggningen på 
Sivik i Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra kontrollen 
över det avfallet som körs in och ut från anläggningarna. 

Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrå-
gan på Sivik. Arbete har dels skett genom konkreta åtgärder i den 
befintliga lakvattendammen och genom försök i ett pilotprojekt. 
Därutöver har mycket fokus lagts på det övergripande arbetet 
med framtagande av en lakvattenutredning inför beslut från Miljö-
prövningsdelegationen. 

Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på 
Tyft och Hästeskeds avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt 
med ett metanoxiderande filter har inletts på Hästesked. 

Inför införandet av hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun 
har Rambo under året arbetat med framkomlighetsinventering för 
att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett säkert sätt både för 
personal och boende. I trånga gränder och där fordonen inte har 
möjlighet att vända införs gemensamma kärl i kärlskåp.

Från och med 2021 begär Rambo in slutbesked från ägarkommu-
nerna vilket resulterat i att man i ett tidigare skede fångat upp ny-
byggda fastigheter och kunnat påföra renhållningsabonnemang. 

Under sommaren har Rambo och tjänstemän från Sotenäs 
kommun haft täta avstämningar gällande avfallshantering för 
verksamheter på Smögenbryggan. Samarbetet har varit bra och 
inneburit att man gemensamt har förbättrat hanteringen inför 
2022. I Lysekils och Munkedals renhållningskollektiv har det 
insamlade matavfallet ökat med 16 respektive 75 ton som har 
gått till rötning och 28 ton fler förpackningar per kommun som 
har gått till återvinning vilket innebär att mindre avfall har gått till 
förbränning.

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallshantering i Mellersta Bohuslän AB 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tkr.

Förvaltningsberättelse
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Beslut om ett nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls 
under våren 2018, vilket innebar en rad förändrade och nya 
villkor och därmed även förändring av verksamheten. Rambo 
tog det nya tillståndet i bruk under 2020 och efter inlämning av 
prövotidsutredningar erhöll Rambo 2021 beslut kring slutliga 
villkor. Ytterligare arbete med lakvatten- samt dag- och släck-
vattenhantering återstår dock. Även för Hogenäs, Hästesked 
och Tyft finns behov av nya tillstånd och Hästesked kommer att 
prioriteras i första hand. Avfallsanläggningarna har kontrollpro-
gram som reglerar hur Rambo ska arbeta för att uppfylla villkor 
i miljötillstånd och miljölagstiftning. Under 2020 uppdaterades 
kontrollprogrammen för samtliga fyra avfallsanläggningar.

Verksamheten och det kommunala syftet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- 
och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering 
och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand 
för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan 
åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner 
enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlings-
anordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten 
i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsik-
tigt hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande 
av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande 
beslut om renhållningsordning och renhållningstaxa. Gällande var 
det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga 
diskuteras i skrivandets stund av ägarkommunerna.

Under året har följande ärenden lämnats till bolagets ägarkom-
muners kommunfullmäktige för beslut 

• Renhållningstaxa för Tanums- och Sotenäs kommun

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står 49 597 297
balanserad vinst 3 024 803
Årets vinst 52 622 100
 
Styrelsen föreslår att till aktieägarna 255 000
utdelas I ny räkning överföres 52 367 100

 52 622 100

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande redogö-
relse: Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria kapital 
och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina 
förpliktelser eller investeringsplaner på kort och lång sikt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

  Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
 Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 48 779 883 1 072 413 49 852 296

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma   1 072 413 -1 072 413 0

Utdelning till aktieägare   -255 000  -255 000

Årets vinst    3 024 803 3 024 803

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 49 597 296 3 024 803 52 622 099

Förändringar i eget kapitalt

Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområde 
insamling.

Insamlingen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt 
genomfördes investeringar på 8,0 (4,1) mnkr.

Resultatet påverkas negativt av höga reparationskostnader på 
grund av en föråldrad fordonspark, ökade bränslekostnader 
på grund av höga dieselpriser samt ökade kostnader för inhyrd 
personal framför allt under sommarperioden och vid långtidssjuk-
skrivningar. 

Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom FTI (förpack-
nings och tidningsinsamlingen), högre volymer på WWT (Waste-
water Treatment) slam, fler uppdrag inom slamsugning och inom 
renhållningen i Sotenäs och Tanum tack vare påförda abonne-
mang. 

Under året har Insamlingen återinvesterat fyra nya fordon; två 
2-facksbilar (renhållningen Tanum) samt två komprimatorbilar 
(FTI/företag). 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att 
fortsätta. Fokus kommer att ligga på att testa olika reningsmeto-
der i olika pilotprojekt för att få underlag till vidare arbete under 
kommande år. Mycket utredningar och pilottester kvarstår och 
Rambo beräknar en ledtid på 4–6 år innan en komplett och god-
känd lösning för rening av lakvattnet finns på plats. Beroende på 
utfallet av utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för 
efterföljande arbete och installationer att variera.

Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det 
kommunala ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad 
som kommer att hända med insamlings ansvaret samt ersättning-
en för resterande förpackningar.

Under 2022 kommer arbetet med införandet av fastighetsnära 
insamling i Sotenäs kommun att gå in i en mer aktiv fas då för-
utsättningarna för införandet blir tydliga i och med att framkom-
lighetsinventeringen färdigställs. Inför uppstarten kommer en 
plockanalys att genomföras och en första informationstidning 
kommer att skickas ut till hushållen. Under 2022 kommer arbetet 
med framkomlighetinventering i Tanums kommun att påbörjas.

Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras 
och färdigställas på samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 
2023 ska allt vara i full drift med regelverk på plats. På anläggning-
arna ska reglerade infarter monterat senast under sommaren 2022.

Arbetet för att nå ett ökat återbruk kommer att intensifieras och 
de största insatserna kommer till en början att läggas i Lysekils 
Kommun. Förstudien Kretsloppsparken visar goda förutsättningar 
för ett utökat och utvecklat återbruk av alla typer av inkommande 
material, dock med ett fokus mot bygg- och riv sektorn. Ett försök 
att starta upp ett bygg och riv återbruksarbete i Tanums Kommun 
på Tyfts anläggning är på gång. Farligt avfall från verksamheter 
kommer från och med den 1 januari 2023 endast att tas emot med 
avlämnarintyg.

Hanteringen och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt 
stora utmaningar och betydande utvecklingsmöjligheter gällande 
utsortering och avsättning av materialet varför Rambo kommer att 
jobba mer målinriktat med detta i framtiden. 

Rambo ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande 
ersättnings- och kostnadsnivåer inom framförallt metall, well, trä 
och brännbart. För material som går till förbränning kan utsläpps-
rätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade priset på 
bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även 
för det interna arbetet med våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen 
kommer att vara en osäkerhetsfaktor.

Under 2022 och flera år framöver kommer Siviks avfallsanlägg-
ning att förändras genom att dag- och släckvattendammar 
anläggs som en del i det nya ianspråktagna tillståndet för anlägg-
ningen. 

WWT slam från Preemraff läggs i nuläget upp internt på Siviks 
avfallsanläggning för framtida användning för sluttäckning. Inom 
1–2 år kommer Rambo dock att behöva transportera slammet 
vidare till annan slutförvaring/slutanvändning då man inte längre 
har möjlighet att ta emot dessa massor. Biosedimentslam på 
Hästesked tas avtalsenligt emot t o m april 2022, därefter sker ny 
upphandling.

I början av 2022 kommer EDP Mobile det digitala systemet i 
Rambos fordon att uppdateras. Den nya versionen är ett avsevärt 
bättre system som kommer att underlätta arbetet för chaufförer 
och den administrativa personalen. 

Fordonsleverantörerna har börjat flagga om fördröjda leveransti-
der med anledning av Coronapandemin. Leveranstiderna är 12–18 
månader beroende på val av chassi och påbyggnad. Detta får 
konsekvenser för den framtida planeringen och Rambo försöker 
i den mån det går att upphandla fordonen i ett tidigt skede för att 
fordonet ska vara på plats enligt lagd planering.

Miljöpåverkan
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, 
samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. De 
viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt 
tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, från 
hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med intervaller så 
att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. Tillämp-
ning av förändringar i såväl den europeiska som den nationella 
lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. 
Genom att aktivt delta i bransch  och intresseorganisationer 
verkar bolaget för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på 
ett positivt sätt.

Med stöd från det certifierade ledningssystemet för miljö, kvali-
tet och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och tillsynsbe-
sök från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kon-
tinuerlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för 
företagets verksamhet samt att avsikten i tillstånden efterlevs.

Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men 
är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering. 
Till följd av detta finns behov av omprövning. 
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2021 2020

Nettoomsättning 188 494 725 173 969 297

Övriga rörelseintäkter 2 539 640 695 959

Summa rörelsens intäkter 191 034 365 174 665 256

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -105 787 578 -97 257 005

Personalkostnader 5 -60 542 576 -57 425 141

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 753 086 -13 456 07 0

Övriga rörelsekostnader -788 -8 009

Summa rörelsens kostnader -181 084 028 -168 146 225

Rörelseresultat 9 950 337 6 519 031

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 60 000 -25 749

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 119 711 112 016

Räntekostnader och liknande resultatposter -247 168 -345 670

Summa resultat från finansiella poster -67 457 -259 403

Resultat efter finansiella poster 9 882 880 6 259 628

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -1 019 000 -522 000

Återföring från periodiseringsfond 2 235 000 270 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -8 100 000 -4 600 000

Summa bokslutsdispositioner -6 884 000 -4 852 000

Resultat före skatt 2 998 880 1 407 628

Skatt på årets resultat 6 25 923 -335 215

Årets resultat 3 024 803 1 072 413

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2021 2020 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 38 696 588 39 481 777

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 681 446 599 613

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 64 325 555 57 637 528

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 153 134 180 306

Summa materiella anläggningstillgångar 103 856 723 97 899 224

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 75 000 75 000

Uppskjuten skattefordran 6 700 544 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 775 544 75 000

Summa anläggningstillgångar 104 632 267 97 974 224

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 22 318 328 21 810 077

Aktuell skattefordran 1 427 048 1 244 839

Övriga fordringar 548 241 16 837

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 462 579 8 992 167

Summa kortfristiga fordringar 32 756 196 32 063 920

Kassa och bank
Kassa och bank 44 933 144 39 166 567

Summa kassa och bank 44 933 144 39 166 567

Summa omsättningstillgångar 77 689 340 71 230 487

SUMMA TILLGÅNGAR 182 321 607 169 204 711
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Balansräkning
EGET KAPITAL   Not 2021 2020

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

Summa budget eget kapital 18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 49 597 297 48 779 883

Årets resultat 3 024 803 1 072 413

Summa fritt eget kapital 52 622 100 49 852 296

Summa eget kapital 71 132 100 68 362 296

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 5 569 000 6 785 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 30 666 000 22 566 000

Summa obeskattade reserver 36 235 000 29 351 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 445 000 4 445 000

Summa avsättningar 4 445 000 4 445 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 20 298 431 25 254 683

Summa långfristiga skulder 20 298 431 25 254 683

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 4 956 252 4 956 252

Leverantörsskulder 14 273 271 7 128 443

Övriga skulder 20 955 423 20 301 557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 10 026 130 9 405 480

Summa kortfristiga skulder 50 211 076 41 791 732

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 182 321 607 169 204 711

Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2021 2020

Rörelseresultat 9 950 337 6 519 031

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 13 781 008 13 408 315

Erhållen ränta m.m. 119 711 112 016

Erlagd ränta -247 168 -345 670

Betald inkomstskatt -856 830 -90 282

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 22 747 058 19 603 410

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning (+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete 0 16 578

Minskning (+) /ökning (-) av kundfordringar -508 251 1 255 105

Minskning (+) /ökning (-) av fordringar -1 817 2 362 415

Minskning (+) /ökning (-) av leverantörsskulder 7 144 829 -15 004 439

Minskning (+) /ökning (-) av kortfristiga skulder 1 274 516 3 374 738

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 656 335 11 607 807

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet -198 501 0

Förvärv av byggnader och mark 7,8 -2 399 206 -102 886

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -17 962 665 -9 327 431

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 975 000 14 500

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar -153 134 -1 013 679

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar 60 000 15 516

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 0 109 014

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 678 506 -10 304 966

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering långfristiga lån -4 956 252 -4 603 127

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 211 252 -4 858 127

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 5 766 577 -3 555 286

Likvida medel vid årets början 39 166 567 42 721 853

Likvida medel vid årets slut 44 933 144 39 166 567
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Noter
Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörs-
skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det be-
lopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder 
redovisas till anskaffningsvärde.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. 
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovi-
sas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda 
insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt 
värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt 
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För tjänsteuppdrag 
på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
• Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandepe-
riod förutom mark som inte skrivs av.

• När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventu-
ellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya kompo-
nentens anskaffningsvärde aktiveras. 
• Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kom-
ponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Ut-
gifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
• Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgång-
ens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Elcertifikat
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produk-
tion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell omsättningstill-
gång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på 
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat 
från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga 
enskilda anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse 
till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet 
kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa 
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var avsedd för.

Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år

Byggnader  
Byggnader uppförd efter införandet av K3

- Stomme 50
- Fasad (inkl fönster, ytterdörrar) 30
- Tak 30
- Installationer  20
- Inre ytskikt 20

Byggnader uppförda innan införandet av K3 25
Markanläggningar  20
Inventarier, verktyg och installationer  3-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte- 
mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De upp-
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad 
på inmätta mängder befintligt slam, behovet av åtgärder för hantering 
av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av 
extern part, som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. 
En nedskrivning av avsättningen gjordes 2018.

Upplysningar till enskilda poster

Not 3 | Leasingavtal 
- Operationell leasing leasetagare 2021 2020

Framtida minimileasingavgifter som ska  
erläggas avseende icke uppsägningsbara  
leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 3 122 859 2 680 102

Förfaller till betalning senare än 
ett men inom 5 år 2 704 681 4 117 859

Förfaller till betalning senare än 5 år 0 197 388

Under perioden kostnadsförda  
leasingavgifter 2 815 775 3 615 813

För bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella lea-
singavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, 
avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och bilar 
för transportändamål. Maskinerna leasas normalt på fem år med möj-
lighet till förlängning med ett år i taget. Inventarier leasas på fem år 
med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.

Not 4 | Ersättning till revisorer 2021 2020

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 214 845 168 083
Övriga tjänster 14 700 38 553

Ernst & Young 
Revisionsuppdrag 129 000 67 200
Övriga tjänster 0 69 200

Summa 358 545 343 036

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade 
revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäk-
ringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsupp-
drag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 5 | Personal 2021 2020

Medelantal anställda  
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit; 95 92
- varav kvinnor 23 24
- varav män 72 68
   
Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Styrelsen och VD   
Löner och ersättningar 1 421 938 1 314 223
Pensionskostnader 206 130 173 475

 1 628 068 1 487 698

Övriga anställda   
Löner och ersättningar 41 621 997 39 539 759
Pensionskostnader 2 081 614 1 944 835

 43 703 611 41 484 594 
 
Sociala kostnader 13 619 050 12 843 029

Summa styrelse och övriga 58 950 729 55 815 321

Könsfördelning i styrelse och företagsledning   
Antal styrelseledamöter 9 9
varav kvinnor 0 0
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 0 0

Not 6 | Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt -674 621 -335 215

Uppskjuten skatt  700 544 0

 25 923 -335 215

Avstämning av effektiv skatt
Belopp Belopp

Resultat före skatt 2 998 880 1 407 628

Skatt enligt gällande skattesats (22,00%) 20,60% -617 769 21,40 -301 232

Ej avdragsgilla kostnader 1,16% -34 862 2,03% -28 579

Ej skattepliktiga intäkter -0,42% -12 623 -0,24% 3 320

Schablonintäkt periodiseringsfond 0,23% -6 989 0,50% -6 990

Tillägg på återförd periodiseringsfond 0,92% -27 625 0,12% -1 773
Förändring uppskjuten skatt -23,36 700 544 0
Avrundningsdifferens 1 -1

 -0,87% 25 923 23,81% -335 215
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Not 7 | Byggnader och mark 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 73 768 108 59 783 228
Inköp 2 399 205 102 886
Omklassificeringar 3 970 13 881 994

Utgående ackumulerade  76 171 284 73 768 108
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -34 286 330 -31 289 385
Årets avskrivningar -3 188 366 -2 996 945

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 474 696 -34 286 330 
Utgående redovisat värde 38 696 588 39 481 778
   
Redovisat värde byggnader 10 181 527 10 715 197
Redovisat värde markanläggningar 27 798 731 28 050 250
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 38 696 588 39 481 777

Not 8 | Nedlagda kostnader  
på annans fastighet 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 996 045 996 045
Inköp 198 501 0
Försäljningar / utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade  1 194 546 996 045
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -396 432 -306 000
Årets avskrivningar -116 668 -90 432

Utgående ackumulerade avskrivningar -513 100 -396 432

Utgående redovisat värde 681 446 599 613
   
   

Not 9 | Maskiner och andra    
tekniska anläggningar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 145 628 855 135 994 730
Inköp 17 962 665 9 383 881
Försäljningar/utrangeringar -3 665 736 -421 689
Omklassificeringar 174 200 671 933

Utgående ackumulerade 160 099 985 145 628 855
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -87 991 327 -77 979 864
Försäljningar/utrangeringar 3 665 299 357 230
Årets avskrivningar -11 448 402 -10 368 693

Utgående ackumulerade avskrivningar -95 774 430 -87 991 327 
Utgående redovisat värde 64 325 555 57 637 528

Not 10 | Pågående nyanläggningar  
och förskottavseende materiella  
anläggningstillgångar  2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 180 306 13 720 554
Inköp 153 134 1 013 679
Omklassificeringar -180 306  -14 553 927

Utgående ackumulerade  153 134 180 306
anskaffningsvärden 
Utgående redovisat värde 153 134 180 306

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020

Nom. värde Antal Antal
Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 5 000 75 000  5 000 75 000

75 000 75 000

Ingående anskaffningsvärde 75 000 184 014

Återbetalda insatser 0 -109 014

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 75 000
Utgående redovisat värde 75 000 75 000

Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader 296 504 308 288
Förutbetalda leasingavgifter 128 967 109 296
Förutbetalda försäkringspremier 470 700 1 816 555
Övriga förutbetalda kostnader 1 563 370 1 470 122
Upplupna intäkter 6 003 488 5 287 906

Summa 8 462 759 8 992 167

Not 13 | Upplysningar  
om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 100 500,00
Antal/värde vid årets utgång 5 100 500,00

Under räkenskapsåret har ägarförhållandet mellan ägarkommunerna 
utjämnats. I samband med detta har antalet aktier i bolaget utökats 
genom en aktiesplitt.

  
Not 14 | Periodiseringsfond 2021 2020

Periodiseringsfond 2015 0 2 235 000
Periodiseringsfond 2016 2 447 000 2 447 000
Periodiseringsfond 2017 940 000 940 000
Periodiseringsfond 2018 506 000 506 000
Periodiseringsfond 2019 135 000 135 000
Periodiseringsfond 2020 522 000 522 000
Periodiseringsfond 2021 1 019 000 0
Summa 5 569 000 6 785 000
   

Not 15 | Avsättningar 2021 2020

Avsättning för slutligt  
omhändertagande av WWT-slam 4 445 000 4 445 000

Summa 4 445 000 4 445 000
   

Not 16 | Långfristiga skulder 2021 2020

Skulder till kreditinstitut 25 254 683 30 210 935
Amortering inom 1 år 4 956 252 4 956 252
Amortering inom 2 till 5 år 20 298 341 19 825 008
Amortering efter 5 år 0 5 429 675

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2021 2020

Upplupna löner 198 353 187 788
Upplupna semesterlöner 3 339 647 3 393 828
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 1 070 714 1 193 668
Beräknad upplupen löneskatt 555 007 0
Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 4 862 409 4 630 196

Summa 10 026 130 9 405 480

 

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2021 2020

Avskrivningar 14 753 086 13 456 070
Vinst vid försäljning av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -975 000 -14 500
Förlust vid försäljning av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 788 8 009
Övriga poster 2 134 -41 267

Summa 13 781 008 13 408 312

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  49 597 297
årets vinst  3 024 803

Summa  52 622 100

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  52 367 100 

Summa  52 622 100

Not 20 | Ställda säkerheter 2021 2020

varav i eget förvar 8 000 000 8 000 000

Not 21 | Eventualförpliktelser 2021 2020

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
finns att rapportera. 

Not 23 | Definition av nyckeltal

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
 
Justerat Eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag  
för uppskjuten skatt 20,6 % 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag, org.nr 556211-9007 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Den andra informationen består av en tryckt utökad årsredovisning som publiceras på bolagets hemsida efter 
datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag för år 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Trollhättan, den dag som framgår av min signering. 

Kjetil Gardshol 
Auktoriserad revisor 
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Bolagets säte
Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Styrelse
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Rambo och ska förvalta 
företagets angelägenheter och aktieägarnas intresse. Rambos 
styrelse består av nio styrelseledamöter och åtta personliga 
suppleanter. Av dessa utses åtta av styrelseleda möterna och de 
åtta suppleanterna av ägarkommunernas kommunfullmäktige. 
Ordföranden, den nionde styrelseledamoten, utses av årsstäm-
man. Ägarkommunerna utser vart fjärde år vice ordförande.

Styrelsen ska, utöver konstituerande sammanträde, sammanträda 
minst fyra gånger per år. Under 2021 sammanträdde styrelsen 
fem gånger. 

Urval av frågor behandlade av  
styrelsen under verksamhetsåret
Under året har styrelsen bland annat behandlat följande frågor:

•   Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2021.

•   Förslag till budget och strategi 2022 att presentera  
     bolagsstämman.

Samtliga styrelsebeslut redovisas i styrelsens beslutslogg.

Verkställande direktör
VD:s uppdrag framgår av VD-instruktionen. Rambos VD leder 
verksamheten och är föredragande i styrelsen men ingår inte 
som ledamot. VD ansvarar för att ge styrelsen nödvändiga 
beslutsunderlag. 

Revisorer
Rambo genomgår årligen revision av såväl en auktoriserad 
revisor som av lekmannarevisorer. Auktoriserad revisor utför en 
revision av årsredovisningen samt styrelsen och VD:s förvaltning 
i enlighet med aktiebolagslagen. Rambos lekmannarevisorer 
ansvarar för att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
Lekmannarevisorerna utses av respektive kommuns kommunfull-
mäktige.   

Fördelning av aktiekapital

Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1 275

Sotenäs kommun 637 500 25 1 275

Tanums kommun 637 500 25 1 275

Munkedals kommun 637 500 25 1 275

Ledningssystem
Rambo innehar ett ledningssystem och är miljöcertifierat enligt 
ISO14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt arbetsmiljö-
certifierat enligt SO 45001.

Föremålet och syftet för bolagets verksamhet finns angivit i Bo-
lagsordningen. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet
att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt
att driva annan därmed sammanhängande verksamhet som
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för
sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelse-
bara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets
verksamhet.”

”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställig-
hets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshante-
ring och tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första
hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden
kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner
enligt Miljöbalken och annan lagstiftning.” Rambos gällande bo-
lagsordning antogs på extra bolagsstämman 2 mars 2018.

Kommunfullmäktige i Rambos fyra ägarkommuner har under
2014 antagit, ett för Rambo gällande, ägardirektiv. I ägardirektivet
framgår att bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av
kommunernas verksamhet och där kraven på styrning, insyn,
kontroll och uppföljning är densamma som för verksamheten i för-
valtningsform. För det fall att Bolaget, eller Bolaget genom dess
dotterbolag eller intressebolag, bedriver verksamhet som enligt
lag ska bedrivas på affärsmässiga villkor ska kommunallagens
självkostnadsprincip inte tillämpas.

Verksamheten ska bedrivas effektivt, säkert och med låg risk
och god intern kontroll. Bolaget ska, genom bolagsstämman,
årligen fastställa budget och strategi för verksamheten. Bolaget 
och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form
av ägarsamråd, ekonomiskt samråd respektive renhållnings-
samråd. Bolaget ska minst två gånger per år kalla till ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd samt renhållningssamråd.

Regelverk för bolagsstyrning
Styrningen av bolaget följer aktuella lagar och regler så som:
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Kommunallagen.
Därutöver finns en rad lagar och regler som Rambo följer i sin
löpande verksamhet så som Miljölagstiftning, Lagen om offentlig
upphandling med flera.

Årsstämma
Rambos högst beslutande organ är årsstämman som utgörs av 
representanter från ägarna. Årsstämman beslutar formellt bland 
annat om:

•   Fastställande av resultat- och balansräkning.

•   Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
     enligt den fastställda balansräkningen.

•   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och  
     verkställande direktören.
 
•   Val av styrelse och revisorer.

Årsstämma hålls en gång om året. Senaste årsstämma hölls den  
26 april 2021 digitalt via Zoom och Lysekil var värdkommun.

Bolagsstämmans kompetens
I enlighet med bolagsordningen ska beslut i bland annat följande 
frågor alltid fattas av bolagsstämman:

•   Årligt fastställande av handlingsprogram med  
     strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.

•   Fastställande av budget för verksamheten.

•   Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

•   Köp eller försäljning av fast egendom överstigande  
     belopp av 20 mnkr per affärstillfälle.

•   Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller  
     annat av större vikt.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs  
och Tanums kommuner och som bildats med syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldig- 
heter inom avfallshantering samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för  
avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet.

BOLAGSSTYRNINGBOLAGSSTYRNING



STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Wictoria Insulan, Lysekil

Daniel Nielsen, Lysekil

Kjell Andersson, Sotenäs

Helene Stranne, Sotenäs

Hans Schub, Tanum

Karin Karlson, Tanum

Rolf Hansson, Munkedal

Lars Östman, Munkedal

Johan Forsberg, Lysekil Claes Hedlund, Munkedal

Veikko Larsson, Sotenäs  Berit Karlsson, Tanum

Johan Forsberg, Lysekil Claes Hedlund, Munkedal

Veikko Larsson, Sotenäs Berit Karlsson, Tanum

Mats Andresen

Daniel Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Börjesson (SD), Munkedal
Vice ordförande
Född: 1954
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot kommunfull-
mäktige, ordförande Munkedals vatten AB, 
ledamot Västvatten AB, ordförande DILlAB 
industrilokaler, ersättare Räddningstjänst-
förbundet, ersättare kommunstyrelsen, 
ledamot  krisledningsnämnden.

Lars-Arne Staxäng,
Styrelseordförande
Född: 1956
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag:  
Riksdagsledamot fram till  
den 1 mars 2020, ledamot  
Thordénstiftelsen, ledamot  
Västkuststiftelsen.

Tomas Andreasson (LP) - Lysekil
Född: 1972
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Vice ordförande  
Lysekilsbostäder AB

Roger Siverbrant (S), Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2019
Född: 1950
Övriga uppdrag Ledamot k 
ommunfullmäktige, ledamot  
Samhällsbyggnadsnämnden,  
ersättare Kommunstyrelsen,  
ordförande Valnämnden.

Håkan Hanson (L), Sotenäs
Född: 1950
Styrelseledamot sedan: 2015
Övriga uppdrag: Ordförande 
Valnämnden, ersättare Bygg-
nadsnämnden suppleant, 
ersättare Sotenäs Vatten AB.

Glenn Sandsten (S), Tanum
Född: 1958
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot Tanums  
Bostäder AB, ersättare Tekniska nämnden, 
ersättare Omsorgsnämnden, ersättare 
kommunfullmäktige, huvudman Tanum 
Sparbank, valberedningen Fyrbodal  
Socialdemokraterna, nämndeman  
Hovrätten Västra Götaland.

Arne Mörk (C), Tanum
Född: 1965
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ersättare i 
valberedningen 

Jens Gustafsson ( S), Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2019
Inga övriga uppdrag

Said Lundin (S), Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2004
Övriga uppdrag: Ledamot  
Munkedals Bostäder AB

RAMBOS STYRELSE
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Tillsammans  
skapar vi resurser  
för framtida  
generationer.
 
Vad man än gör, så uppstår avfall. Därför behövs Rambo. 
Allt det vi förbrukar och som vi kallar sopor, har vi som mål 
att istället omvandla till resurser. Här gäller verkligen inte 
ensam är stark utan det behövs en växande trupp med 
miljöhjältar. Utan miljöhjältar kan vi inte klara det. 

För miljöhjältar vill och vet att sopor går att återanvända, 
det den ena har tröttnat på kanske någon annan älskar, det 
som gått sönder kan gå att laga och det som ska slängas 
går att sortera och återvinnas. Så, tillsammans spänner vi 
bågen och sikta mot vår vision - det finns inga sopor! 



RAMBO AB | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), org.nr 556211-9007

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) för räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31
december 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Regional
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO)s finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 25 februari 2021 med

omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av en tryckt utökad årsredovisning som publiceras på bolagets hemsida efter datumet för denna revisionsberättelse. Det är

styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra

information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifierats ovan och överväga om informationen i väsentlig

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi

skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Regional avfallsanläggning i
mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) för räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Trollhättan den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sven Daniel Larsson
Auktoriserad revisor
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  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Daniel Larsson

Daniel Larsson
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KS § 81 Dnr 2022/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder Ab inkom 2021-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av styrelsen 2022-
03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till +9,1 mnkr 
(föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 mnkr. Intäkterna ökar 
med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 
procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende 
ökningen av återställningskostnader i samband med översvämningar och en brand samt att 
avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att 
bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. 
Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och lokaler. Bostädernas yta uppgår 
till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 68 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 68 Dnr 2022/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder Ab inkom 2021-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av styrelsen 2022-
03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till +9,1 mnkr 
(föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 mnkr. Intäkterna ökar 
med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 
procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende 
ökningen av återställningskostnader i samband med översvämningar och en brand samt att 
avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att 
bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. 
Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och lokaler. Bostädernas yta uppgår 
till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-17 KA 2022/000015 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 
Sotenäsbostäder Ab inkom 2021-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av 
styrelsen 2022-03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat 
bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt International Standars on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
+9,1 mnkr (föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 
mnkr. Intäkterna ökar med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en 
brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med 
+18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende ökningen av återställningskostnader i 
samband med översvämningar och en brand samt att avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning 
samt att bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 
Sotenäsbostäder Ab är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av 
Sotenäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och 
lokaler. Bostädernas yta uppgår till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Konsekvensbeskrivning 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Bolaget har arbetat fram en ny affärsplan för åren 2022-2026 med fokus på utveckling 
av nya bostadsområden. Bolagets vision anknyter till kommunens Vision. 

Viktiga händelser 
Under året har bolaget startat två större projekt, ett ombyggnadsprojekt i 
Hunnebostrand, Bankeberg, där bolaget beräknas bygga 36 uthyrningsbara lägenheter, 
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samt Ekelidberget i Bovallstrand, där bolaget beräknas bygga 24 yteffektiva mindre 
lägenheter.  
 
Bolaget har under året drabbats av två oförutsedda händelser. Dels en brand på 
Munkebergsgatan i Bovallstrand som påverkade fyra hyreslägenheter, dels 
översvämning på Mejselgatan i Kungshamn samt Strandvägen på Malmön. Händelserna 
har inneburit högsta prioritet på att lösa de drabbade hyresgästernas behov av 
ersättningsbostad samt omhänderta och återställa skadat material.  
Med anledning av covid-19-restriktioner har bolaget fått nedprioritera inre underhåll till 
förmån för yttre underhåll som kunnat genomföras på ett säkrare sätt med bättre 
distansering. 

Ekonomi  

Drift 

Resultatet efter skatt uppgår till +7,1 mnkr (föregående år +10,6 mnkr).  
Intäkterna ökar med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, 
hyresintäkterna ökar med 0,7 procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 
procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende ökningen av återställningskostnader i 
samband med översvämningar och en brand samt att avskrivningarna ökar.  
 
Bolagets låneskuld är oförändrad och uppgår till 496,0 mnkr. Kvar att utnyttja i 
kommunal borgen uppgår till 136 mnkr.  
 
Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +4,3 mnkr. Soliditeten förbättras något och 
landar per årsskiftet på 19,0 procent (föregående år 18,6 procent).  

Investering 

Årets investeringar i fastigheter uppgår till 36,0 mnkr, jämfört 2020 som var 9,0 mnkr.  

Intern kontroll 

Utmaningar framåt 

Analys  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB 

 

Beslutet skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 

  
Maria Strömberg Tf Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KS § 74 Dnr 2020/000720 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 

Ärendet avser justeringar av bolagsordningar med mera för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2021-06-09 § 125 att till Västvatten AB och Sotenäs 
Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade styrdokument 

Beskrivning av ärendet 

Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande av dessa. 
De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns bolagsstyrningsgrupp. 
Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har diskuterat huruvida styrdokumenten kan 
godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att 
de avser att godkänna dokumenten.  
 
Bolagsstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs 
Vatten AB och som inte bör regleras ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och 
dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 
och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas 
fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt 
LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. 
Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och 
på kommunernas mark. 
 
Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår av avtalet är 
en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit att det nya 
förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det 
nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att "Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal  
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Forts. KS § 74 

ankommet och registrerat hos Sotenäs kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första 
meningen och i 9.4." 
 

Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 59 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för 
Sotenäs Vatten AB och för Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos 
Sotenäs kommun 2022-01-20 och att kommunfullmäktige antar samarbetsavtalet ankommet och 
registrerat hos Sotenäs kommun 2022-01-20 med undantag för bestämmelserna i paragraf 6.2 första 
meningen och paragraf 9.4. 
 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag med tilläggsförslaget att 
strukna punkten 8.1.2 i samarbetsavtalet ska kvarstå. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för 
Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet, ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 
2022-01-20 med undantag för bestämmelserna i paragraf 6.2 första meningen och paragraf 9.4. 

Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig. 
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Forts. KS § 74 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) uppger att han ämnar inkomma med protokollsanteckning. Vid tid för 
justering av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 59 Dnr 2020/000720 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 

Ärendet avser justeringar av bolagsordningar m.m. för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 2021 att till Västvatten AB och Sotenäs 
Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade styrdokument 

Beskrivning av ärendet 

Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande av dessa. 
De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns bolagsstyrningsgrupp. 
Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har diskuterat huruvida styrdokumenten kan 
godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att 
de avser att godkänna dokumenten.  
 
Bolagsstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs 
Vatten AB och som inte bör regleras ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och 
dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 
och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas 
fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt 
LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. 
Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och 
på kommunernas mark. 
 
Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår av avtalet är 
en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
 
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit att det nya 
förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det 
nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att "Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal 
ankommet och registrerat hos Sotenäs kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första 
meningen och i 9.4." 
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Forts. KSAU § 59 

Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-21 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget med revidering av att kommunfullmäktige 
godkänner samarbetsavtalet ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 20220120 med följande 
justeringar i par 6:2 och 9.4; 
Par 6: Första delen oförändrad. Lägg till - Detta gäller inte redan ingångna arrendeavtal. 
Par 9.4 Lägg till efter sista meningen- Detta gäller inte i de fall det redan finns ingångna 
arrendeavtal. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för 
Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet, ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 
20220120 med följande justeringar i par 6:2 och 9.4; 
Par 6: Första delen oförändrad. Lägg till - Detta gäller inte redan ingångna arrendeavtal. 
Par 9.4 Lägg till efter sista meningen- Detta gäller inte i de fall det redan finns ingångna 
arrendeavtal. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-21 KS 2020/720 
 

 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 
Ärendet avser justeringar av bolagsordningar m.m. för Sotenäs Vatten AB och 
Västvatten AB.  
 

Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 2021 att till Västvatten AB och 
Sotenäs Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade 
styrdokument 

Beskrivning av ärendet 
Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande 
av dessa. De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns 
bolagsstyrningsgrupp. Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har 
diskuterat huruvida styrdokumenten kan godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, 
Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att de avser att godkänna 
dokumenten.  
 
Bolagsstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv 
och aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun 
och Sotenäs Vatten AB och som inte bör regleras ett avtal som förhandlas med 
ytterligare tre kommuner och dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda 
driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom 
kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som 
abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning 
normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha 
och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och på kommunernas mark. 
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Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår 
av avtalet är en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
 
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit 
att det nya förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället 
fortsätter leva under det nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att 
"Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal ankommet och registrerat hos Sotenäs 
kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första meningen och i 9.4." 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och 
för Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 
2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige godkänner inte samarbetsavtal ankommet och registrerat hos 
Sotenäs kommun 2022-01-20. 

Bilaga/Bilagor 
1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschefen 

  
Eveline Karlsson  Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Tf kommundirektör 
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Godkänd av XXX kommun 2022-XX-XX. Dnr 2014/297 pgr 150 

Antagen vid XXX Vatten ABs extra bolagsstämma 2022-XX-XX 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB 
 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är XXX Vatten AB 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen ska ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta 

aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VA-

verksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 
 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen, 

avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen. 

 

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip. 
 

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna 

vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, 

om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från 

annan verksamhet. 
 

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

§ 6 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem 

suppleanter 
 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande. 

 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 

inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt 

utan endast yttranderätt. 

 

§ 9 Suppleanters inträde 
 

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som 

kommunfullmäktige fastställer för nämnderna. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
hen ej ersätter ledamot. 

 

§ 10 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 
minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 11 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 

i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 

 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller med E-post till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma 

 
På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a. fastställelse av resultat och balansräkningen; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i 
förekommande fall), ordförande, viceordförande samt 

lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 
 

• Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
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§ 15 Räkenskapsår 

 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 

annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

 
§ 18 Ändring av bolagsordning 

 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt 

ändringen. 
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ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB) 
 

för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den datum, § 135. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-

verksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin 

verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 

bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats 

av kommunfullmäktige.  
 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och 

Avlopp) 

d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-

strategin eller motsvarande 

e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv  
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-

bolag 

h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår 

i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar U:a OK) 
j) i tillämpliga delar övriga styrdokument fastställda och godkända av 

bolagsstämman (valbar U:a OK) 

 

2 Kommunens direktivrätt 

 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunfullmäktige utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 
Bolaget ska löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de 

handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX 

kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer 

kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och 
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omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd 

mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse. 

 

Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 

ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 
4 Syftet med bolagets verksamhet 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för 

den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i 
kommunerna. 

 

 

5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-

utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

 

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och 

likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda 

dessa intressen. 

 

6 Kommunövergripande uppgifter 

 
Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och 
bolagets styrelse. 
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7 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

8 Underställningsplikt 

 

Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta 
ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 
b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

 

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser: 

 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

 
 

 

 

9 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. 

 

Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och 

resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat 
och ställning. 
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10 Bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant. 

 

11 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans-, resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunen 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant 

slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och 

ägarbolag. 
 

 

 

12 Kommungemensam policy 

 
Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, 

följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommun-

fullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.  

 

Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan 

beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera 
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policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur 

implementering av policy har genomförts. 

 

13 Styrelsen 

 

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen ska 
årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

14 Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 
 

15 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen 

uppställda mål). 

 

16 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx  
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 

Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

Dokumentnamn 
 
Bolagsordning för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive bolagsstämma 

Datum Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Västvatten AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva 
konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den 
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna. 
 
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om 
allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om 
driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 
kap. 3 c § kommunallagen. 
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Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till 
deras aktieinnehav i bolaget. 
 
 
§ 5 Ägarbolagens yttranderätt 
 
Bolaget ska bereda ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs 
kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna utgörs av ordförande och vice ordförande i respektive ägarbolag. 
Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten AB. Vice ordförande utses av 
styrelsen. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan ägarbolagen Färgelanda Vatten, 
Munkedal Vatten och Sotenäs Vatten. Övrig konstituering sker inom styrelsen. 
 
Högst en suppleant utses av respektive ägarbolags styrelse. Suppleant är den först 
namngivna ledamot i respektive ägarbolags styrelse som inte är ordförande eller vice 
ordförande. 
 
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 
 
§ 9 Suppleanters inträde 
 
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att suppleant för respektive kommun inträder i 
första hand. I andra hand i ordning efter kommunernas folkmängd. 
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Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter 
ledamot. 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en 
suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uddevalla Vatten AB utse två 
lekmannarevisorer. Dessa ska nomineras av respektive ägarbolag bland respektive 
ägarbolags egna lekmannarevisorer. 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller E-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av ägarbolagens val av styrelseledamöter, suppleanter ordförande, 
viceordförande samt lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 
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 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som 
styrelsen utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon ska också visa på vilket sätt han/hon har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla 
kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att ägarbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
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Dokumentnamn 
 
Ägardirektiv för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive bolag 

Datum 
 
2020- 
 

Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
 
ÄGARDIREKTIV 

 

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget. 

 
Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten 

AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat 

ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har 

att följa direktiv av dessa. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till ägarbolagen och kommunerna genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) aktieägaravtal mellan ägarbolagen 

d) samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna 
e) av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv 

f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 

g) ägarsamråd 

 

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet 
utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe, 
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respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt 

respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.  

 

2 Ägarbolagens direktivrätt 
 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av 

att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan 
hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelserna och ägarbolagen den information och 

tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler 
eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen ska lämnas 

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger 

dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 

informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 
 

4 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas 

anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och 
underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-

anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till denna verksamhet.  

 

5 Syftet med bolagets verksamhet 

 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen 

som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun. 

 

6 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i 

relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget. 
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7 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-
utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunerna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen. 

 

8 Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 
bolagets styrelse. 

 

9 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 

kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

10 Underställningsplikt 

 
Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

11 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan. 

 

 
12 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas 

ägarrepresentanter. 

 

13 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin 

verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna och ägarbolagen snarast 

översända 
 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
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c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans- och resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunerna 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelserna uppgift av 
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 

uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

14 Styrelsen 

 
Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 

arbete.  

 

15 Suppleanters inträde mm 

 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

16 Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 

 

17 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna 

uppställda mål). 
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18 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 

kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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Dokumentnamn 
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Godkänd av 
 
Respektive ägarbolags 
bolagsstämma 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

 
 

Parter 
 

A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 
B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 

 
C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064 nedan kallad ”SVAB”. 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 

för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-

9622, (”Bolaget”).  
 

 
Bakgrund 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 

bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 

och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-

verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 

respektive kommun redovisas inom skilda verksamheter för vilka separata VA-
taxor och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) upprättas. 

 
 

1 Definitioner 
 

1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 

de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 
form: 
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”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 

giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 

delegerar uppgiften till; 
 

 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga; 
 

 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 
 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 

 
 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 

 
”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 

Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och 
Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-

verksamheterna i respektive kommun; 

 
 ”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 

 
 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 

 
”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 

VA-tjänster.  
 

 

2 Avtalets syfte 
 

2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 
aktieägare i Bolaget. Parterna ska i egenskap av aktieägare utöva sitt 

inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  
 

 
3 Bolaget och dess verksamhet 

 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 
 

 
Ägare Antal aktier Antal procent 

FVAB  175  7 % 
MVAB  275  11 % 

UVAB  1325  53 % 
SVAB  725  29 % 

 

3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna ska ske enligt 
självkostnadsprincipen. 
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4 Bolagsordning 

 
4.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 
bolagsordningen ska detta Avtal äga företräde.   

 
 

5 Styrelse och styrelsebeslut 

 
5.1 Styrelsen utses enligt principer som framgår i § 8 i bolagsordningen för 

Västvatten. 
 

 
5.2 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 

5.3 Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 
som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 

 
5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 

styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
 

6 Beslut i vissa frågor 

 
6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 

styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  
 

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 
 

6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  
 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 
strategi och inriktning; 

 
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 
 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 

åtagande överstigande tio procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 
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6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 
kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 

Bolaget; 
 

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 
 

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 
av verksamheten; 

 

6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   
 

6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 
 

6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 
värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 

ett värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  

 
6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 

  
 

7 Verkställande direktör 
 

7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  

 
 

8 VA-taxa och ABVA 
 

 
8.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa 

som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag 
inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-

anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av 

VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive 
kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan 

komma att gälla i de olika kommunerna. 
 

8.2 ABVA ska, med giltighet inom respektive Parts VA-
verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 

kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 
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9 Nyttjande av Bolagets tillgångar 
 

9.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 
nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, ska 

teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande ska 
regleras i Samarbetsavtalet.   

 
 

10 Arkivering av handlingar  

 
10.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 
led i Bolagets verksamhet.  

 
 

11 Ny aktieägare 
 

11.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 

erbjuda tredje man aktier i Bolaget, ska sådan tredje man tillträda 
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 

justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat ska 
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 

nyemission. Parterna ska komma överens om hur många aktier 
tillträdande part ska erbjudas och tillträdande parts aktiepost ska 

därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 

 

 
12 Avtalsbrott 

 
12.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 

skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 
ska avtalsbrytande Part vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina 

aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 
inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Part erlägga 

aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 

Part ska ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 
avtalsbrottet.  

 
 

13 Avtalstid och Avtalets upphörande  
 

13.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen 
säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång 

förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 

uppsägningstid.  
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13.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande ska uppsägande 
Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till 

aktiernas kvotvärde. 
 

13.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 
sådant avtal ska FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 

sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 

 
14 Ikraftträdande 

 
14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och 

godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla 
och Sotenäs kommuner. 

 
 

15 Övriga bestämmelser 

 
15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 
 

15.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga 
tillämpning på detta Avtal. 

 
 

16 Tvist 

 
16.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas 

genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

16.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt 
avgöras av allmän domstol.   

 
_______________ 

 

 
 

 
 

 
Avtalet har godkänts vid bolagsstämma för Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten, 

Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten Avtalet har upprättats i fyra exemplar av 
vilka Parterna tagit var sitt. 
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Färgelanda 2022-xx-  Munkedal 2022-xx- 

     
Färgelanda Vatten AB  Munkedal Vatten AB 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Ann-Marie Jacobsson  Christer Börjesson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 
Peter Höög  Per-Arne Brink 

 

 
 

 
Uddevalla 2022-xx-  Kungshamn 2022-xx- 

 
Uddevalla Vatten AB  Sotenäs Vatten AB 

 
 

 

 
______________________  _____________________ 

Jens Borgland  Peter Håkansson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Mattias Johansson  Conny Stensson  
 

 
 

 
 

______________________ 
Kenth Johansson    
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Dokumentnamn 
 
Samarbetsavtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 
Respektive bolagsstämma 
 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

      

Parter 
 

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”; 
 

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”; 

 
C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”; 

 
D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”; 

 
E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 
 

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”; 
 

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”. 
 

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”; 
 

A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”. 

 
E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”. 

 
 

Bakgrund 
 

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och 
Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen 

helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens 

uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. 
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Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna 
i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas 

VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt 
samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten 

har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Övergripande ansvarsfördelning 
 

1.1 VVAB 
 

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av 
ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt 

för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive 
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av 

spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns 

verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB 
ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av 

verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om 
allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna. 

  
1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje 

Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning 
härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt 

därutöver även eventuella avtalskunder. 
 

Uddevalla 
kommun 

100 % 

Munkedals 
kommun 

100 % 

Färgelanda 
kommun 

100 % 

Sotenäs 
kommun 

100 % 

Uddevalla 
Vatten AB 

53 % 

Munkedal 
Vatten AB 

11 % 

Färgelanda 
Vatten AB 

7 % 

Sotenäs 
Vatten AB 

29 % 

Västvatten 

AB 
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1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning hand-
läggs och utförs av VVAB. 

 
1.1.4 VVAB bistår tar fram och överlämnar underlag till respektive kommun 

med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verk-
samhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 

1.2.3. 
 

1.2 Kommunerna 

 
1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till 

respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör 
ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna 

ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB. 
 

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser 
för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av 

aktuella verksamhetsområden.  

 
1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedöm-

ning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på 
objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB. 

 
1.3 Ägarbolagen 

 
1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-

anläggning.  

 
1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas 

av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning. 
 

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna. 
 

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anlägg-
ningar. 

 

2 Kostnadsfördelning 
 

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1. 
 

3 VA-taxor och ABVA 
 

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehand-
lingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA. 

 

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, 
samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag. 
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Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som 
motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. 

 
3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor 

och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäck-
ning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att 

de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. 
Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

 

4 Fysisk planering 
 

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun 
och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhälls-

planering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verk-
samheten. 

 
 Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen 

inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med 

underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA 
oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens 

om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett 
tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive 

Kommun. 
 

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan 
Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhälls-

byggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för 

ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som 
Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella ut-

byggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs. 
 

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till 
VA-verksamheten. 

 
4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-

verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive 

Kommuns projektering av markanläggningar. 
 

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska 
eftersträvas och utarbetas av VVAB. 

 
5 Kartverk 

 
5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. 

Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, 

koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera 
de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar 

för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden. 
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6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm 
 

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning 
inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för 

grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade 
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska 

återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas 

mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser. 
6.2 

Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt 
inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med 

punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 

anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs. 

 

6.3 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare. 
 

6.4 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om 
bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att 

ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA. 
 

6.5 Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggnings-
arbeten ska regleras i särskilt avtal. 

 

6.6 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och 
Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och 

ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV. 
 

7 Upphandling 
 

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av 
Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant 

fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell 

Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att 
kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska 

principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling 
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att 

sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. 
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt 

byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen. 
 

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av 

varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer. 
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8 Exploatering 
 

8.1 Avtal med privat byggherre eller privat bolag 
 

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt 
exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid 

upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt 

område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer 
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenör-

en ett särskilt tilläggsavtal. 
 

8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse 
att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesikt-

ning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är 
huvudman. 

 

8.2 Exploatering med Kommun som byggherre 
 

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs 
upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 

om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och 
deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-

anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret 
för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som 

upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och 

entreprenör. 
 

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att 
entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller 

genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Över-
enskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid om-

fattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det 
att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för 

nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, 

fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter till fastighetsägarna. 

 
8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras 

först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastig-
heten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning 

har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggnings-
avgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd ska Ägar-

bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnads-

yta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med 
betalning av anläggningsavgifter ska Kommun och VVAB verka för att 

ändamålsenlig etappindelning görs. 
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9 Nödsituationer 
 

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret 
för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive 

Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas. 
 

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning 

och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskaps-
listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och 

telefoni, finns tillgängliga för VVAB. 
 

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun 
som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-

kommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet ska VVAB rapportera 
detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga 

lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör 

bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till 
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska 

upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar: 
 

o Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och 
sårbarhetsanalyser 

o Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av 
säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och 

standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, 

där försäkringar ingår som en viktig del 
o Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor. 

 
9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster 

som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för 
brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta 

kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt 
i och på kommunernas mark. 

 

10 Externa resurser 
 

 10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-
bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA- 

anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter 
överenskommelse. 

 
11 Förändringar av Samarbetsavtalet 

 

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. 
Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att 

vara gällande. 
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12 Avtalet 
 

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, 
ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar. 

 
12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga 

Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte 

skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före av-
talstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande 

uppsägningstid. 
 

12.3 Till avtalet hör bilaga 1. 
 

13 Tvist 
 

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom 

att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras 
av allmän domstol. 
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Uddevalla Vatten AB Uddevalla kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 

 
 

_________________________ _________________________ 
Jens Borgland Monica Bang-Lindberg 

 
Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 

 
_________________________ _________________________ 

Kenth Johansson Mattias Johansson 
 

 
 

 
 

 

Färgelanda Vatten AB Färgelanda kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Ann-Marie Jacobsson Kenneth Carlsson 
 

 

Färgelanda Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

_________________________  
Peter Höög 
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Munkedal Vatten AB Munkedals kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Christer Börjesson Christoffer Rungberg 
 

 

Munkedal Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Per-Arne Brink  
 

 

Sotenäs Vatten AB Sotenäs kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Peter Håkansson Mats Abrahamsson 
 

 

Sotenäs Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Conny Stensson  
 

 

 
 

 
Västvatten AB Västvatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 
 

_________________________ _________________________ 

Jens Borgland Peter Håkansson 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 

 
Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 

 
Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna 
anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna. 
 
Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen 
med överenskomna intervall. 
 
Intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, mm 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på  Driftbolaget Fördelas till ägarbolag enligt  
tabell nedan 

 
 
Kostnader 
Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare 
med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. 
Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på 
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas 
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller 
maskin och ingår i timkostnaden. 
 
 
Fördelningsnycklar 
Omsättning  Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten  
Ägarandel  Ägarbolagets del av driftbolaget. 
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Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på driftbolaget. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

Driftbolaget har eget 
anläggningsregister. 

Utredning/projektering 
av projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projekt lämplig 
nyckel. 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal. 
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande 
utredningar 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering 
specifik kommun. 

Datakostnader Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Specifika kostnader för ex 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
projekt kostnad. 

Kostnader för 
företagsledning, och 
övergripande 
administration 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löne- och 
ekonomiadministration, 
posthantering, diarie, 
information etc. 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med ägarandel, 
omsättning alt. verklig fördelning 
som fördelningsnyckel. 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
utifrån nytta med deltagande 
ex vattenvårdsföreningar. 

Kostnader för expertis Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på driftbolaget och 
fördelas till ägarbolagen med 
omsättning som 

Ex jurister, advokater, 
konsulter 
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fördelningsnyckel. 

OH kostnader Fördelas på både drift och 
investeringar. 
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KS § 92   Dnr 2022/000249 

Ändrad parkeringstid Kyrkogatan, Smögen 

Sammanfattning 

Förslag om ändrad parkeringstid på Kyrkogatan på Smögen invid Smögens skola så att tiden då 
man endast får parkera 15 min på dessa platser förlängs till att omfatta hela året förutom perioden 
10 juli till och med 8 augusti. 

Bakgrund 

Under 2021 byggdes delar av Smögens skola om för att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet 
varefter verksamheten på Hasselösunds förskola omlokaliserades dit. I samband med den ändrade 
användningen så uppstod ett ökat behov av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till 
skolan för att möjliggöra hämtning och lämning av förskolebarnen. 10 parkeringar längs 
Kyrkogatan reserverades för detta ändamål och försågs med en maximal parkeringstid på 15 min 
under perioden 1/9 tom 31/5 resterande tid gällde samma avgiftsregler som på omkringliggande 
gator.  

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har påpekat att detta inte är tillfyllest då förskolan är öppen även under 
juni och augusti och behovet av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till skolan 
finns även under denna tid. Förvaltningen föreslår därmed att tiden för avgiftsfri 15 min parkering 
på dessa 10 platser längs Kyrkogatan ändras till att omfatta perioden 8/8 till 10/7 vilket i enlighet 
med kommunens delegationsordning gällande gatu- och trafikfrågor innebär att 
Kommunfullmäktige ska besluta om avgiften, ej om parkeringstiden som hanteras enligt 
Byggnadsnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 19 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan gällande 10 parkeringsplatser på Kyrkogatan invid Smögen 
skola under perioden 8 augusti till 10 juli skall tas bort from 2022-06-01 och tills vidare. 
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Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 19  Dnr 2022/249 

 
Ändrad parkeringstid Kyrkogatan, Smögen. 

Sammanfattning 

Förslag om ändrad parkeringstid på Kyrkogatan på Smögen invid Smögens skola så att tiden då 
man endast får parkera 15 min på dessa platser förlängs till att omfatta hela året förutom perioden 
10 juli tom 1 augusti. 
 

Bakgrund 

Under 2021 byggdes delar av Smögens skola om för att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet 
varefter verksamheten på Hasselösunds förskola omlokaliserades dit. I samband med den ändrade 
användningen så uppstod ett ökat behov av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till 
skolan för att möjliggöra hämtning och lämning av förskolebarnen. 10 parkeringar längs 
Kyrkogatan reserverades för detta ändamål och försågs med en maximal parkeringstid på 15 min 
under perioden 1/9 tom 31/5 resterande tid gällde samma avgiftsregler som på omkringliggande 
gator.  
 

Ärendet 

Utbildningsförvaltningen har påpekat att detta inte är tillfyllest då förskolan är öppen även under 
juni och augusti och behovet av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till skolan 
finns även under denna tid. Förvaltningen föreslår därmed att tiden för avgiftsfri 15 min parkering 
på dessa 10 platser längs Kyrkogatan ändras till att omfatta perioden 1/8 till 10/7 vilket i enlighet 
med kommunens delegationsordning gällande gatu- och trafikfrågor innebär att 
Kommunfullmäktige ska besluta om avgiften ej om parkeringstiden som hanteras enligt 
Byggnadsnämndens delegationsordning. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att taxan gällande 10 parkeringsplatser på Kyrkogatan invid Smögen 
skola under perioden 1 augusti till 10 juli skall tas bort from 2022-06-01 tills vidare. 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Diariet 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 

Telefon: 0523-66 43 89 
E-post:fredrik.torstensson@sotenas.se 
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Förslag om ändrad parkeringstid Kyrkogatan, Smögen. 
 

Sammanfattning 
Förslag om ändrad parkeringstid på Kyrkogatan på Smögen invid Smögens skola så att 
tiden då man endast får parkera 15 min på dessa platser förlängs till att omfatta hela året 
förutom perioden 10 juli tom 1 augusti. 
 

Bakgrund 
Under 2021 byggdes delar av Smögens skola om för att anpassa lokalerna till 
förskoleverksamhet varefter verksamheten på Hasselösunds förskola omlokaliserades 
dit. I samband med den ändrade användningen så uppstod ett ökat behov av 
lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt anslutning till skolan för att möjliggöra 
hämtning och lämning av förskolebarnen. 10 parkeringar längs Kyrkogatan reserverades 
för detta ändamål och försågs med en maximal parkeringstid på 15 min under perioden 
1/9 tom 31/5 resterande tid gällde samma avgiftsregler som på omkringliggande gator.  
 

Ärendet 
Utbildningsförvaltningen har påpekat att detta inte är tillfyllest då förskolan är öppen 
även under juni och augusti och behovet av lättillgängliga korttidsparkeringar i direkt 
anslutning till skolan finns även under denna tid. Förvaltningen föreslår därmed att tiden 
för avgiftsfri 15 min parkering på dessa 10 platser längs Kyrkogatan ändras till att 
omfatta perioden 1/8 till 10/7 vilket i enlighet med kommunens delegationsordning 
gällande gatu- och trafikfrågor innebär att Kommunfullmäktige ska besluta om avgiften 
ej om parkeringstiden som hanteras enligt Byggnadsnämndens delegationsordning. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson 

Telefon: 0523-66 43 89 
E-post:fredrik.torstensson@sotenas.se 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att taxan gällande 10 parkeringsplatser på Kyrkogatan 
invid Smögen skola under perioden 1 augusti till 10 juli skall tas bort from 2022-06-01 
tills vidare. 

 

Delges  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Diariet 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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KS § 93 Dnr 2022/000379 

Parkeringsavgifter Smögen 

Sammanfattning 

Pär Eriksson (C) föreslår att baserat på den pågående mobilitetsutredningen och speciellt trafiken på 
Smögen så föreslås ett antal åtgärder på lång och kort sikt. Alla dessa åtgärder skall analyseras och 
de som anses genomförbara skall efter beslut implementeras.  
 
Smögen genereraren en trafik på cirka 2300 bilar per dag under högsäsong från besöksnäringen 
(totalt 3100) och har ca 780 parkeringsplatser. Snittiden för en parkering är idag ca 3 timmar. Skulle 
snittiden kunna minskas med en timme lösgörs ca 250 parkeringsplatser per dag. Under ett antal år 
har parkeringstaxorna höjts utan att det påverkat den tidslängden för parkering.  
 
Väl medvetna om att fler åtgärder som ytterligare parkeringskapacitet, förändringar av trafiknormer, 
trafikföreskrifter samt alternativa mobilitetsåtgärder kommer att behövas föreslås en höjning av 
trafikavgifterna på Smögen.  
 
Detta i ett försök att ytterligare påverka omsättningen per parkeringsplats. Detta är en av få åtgärder 
som bedöms kunna införas för denna säsong. Resterande åtgärder som föreslås i 
mobilitetsutredningen kan efter vidare analys succesivt, efter beslut, implementeras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 21 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Stig-Arne Helmersson (C) och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till 
tekniska utskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att höja parkeringstaxan på Smögen med 10% från och med 2022-06-
20. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 24  Dnr 2022/379 

 
Parkeringsavgifter Smögen 
Pär Eriksson (C) föreslår att baserat på den pågående mobilitetsutredningen och speciellt trafiken på 
Smögen så föreslås ett antal åtgärder på lång och kort sikt. Alla dessa åtgärder skall analyseras och 
de som anses genomförbara skall efter beslut implementeras.  
 
Smögen genereraren en trafik på cirka 2300 bilar per dag under högsäsong från besöksnäringen 
(totalt 3100) och har ca 780 parkeringsplatser. Snittiden för en parkering är idag ca 3 timmar. Skulle 
snittiden kunna minskas med en timme lösgörs ca 250 parkeringsplatser per dag. Under ett antal år 
har parkeringstaxorna höjts utan att det påverkat den tidslängden för parkering.  
 
Väl medvetna om att fler åtgärder som ytterligare parkeringskapacitet, förändringar av trafiknormer, 
trafikföreskrifter samt alternativa mobilitetsåtgärder kommer att behövas föreslås en höjning av 
trafikavgifterna på Smögen. Detta i ett försök att ytterligare påverka omsättningen per 
parkeringsplats. Detta är en av få åtgärder som bedöms kunna införas för denna säsong. Resterande 
åtgärder som föreslås i mobilitetsutredningen kan efter vidare analys succesivt, efter beslut, 
implementeras.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att höja parkeringstaxan på Smögen med 10% från och med 2022-06-20. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  



Parkeringstaxa 2020 och tills vidare
Beslutad KF 2019-04-25 § 30 och KF 2019-11-07 § 107

Placering ort

Möjliga 
betalningssätt, ett 
eller flera:                     
p-automat/SMS/APP period

1:a h fri 
SMS/App/P-

skiva avgiftsbelagd tid max kr/d
max p-tid 

h kr/h 2021

KSTUs 
Förslag 

kr/h 2022 klassning

Dinglevägen ( Torget) Bovallstrand SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 35 personbil

Lökholmen Hunnebostrand SMS/App maj - sept (00-24), alla dagar 200 ingen 35 35 husbil

Lahälla Hunnebostrand SMS/App maj - sept (00-24), alla dagar 200 ingen 35 35 husbil

Norra Kajen Hunnebostrand p-automat/SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar ingen 35 35 personbil

Södra kajen Hunnebostrand p-automat/SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar ingen 35 35 personbil

Dingelv/Sandbogeng Kungshamn SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 80 ingen 35 35 personbil

Hamng/Guleskär Kungshamn SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 80 ingen 35 35 personbil

Hamngatan (gästhamnen) Kungshamn SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 35 personbil

Köpmanstorget Kungshamn SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 35 personbil

Nygatan (ICA) Kungshamn SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 35 personbil

Östra brofästet Smögenbron Kungshamn SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 200 ingen 35 35 husbil

Brunnsgatan (Spruthuset) Smögen p-automat/SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil

Hamngatan (Busstn) Smögen SMS/App juni  -  aug 08-20, alla dagar ingen 35 38 personbil

Hasselösundsvägen (Ankaret) Smögen p-automat/SMS/App juni  -  aug 08-20, alla dagar 80 ingen 35 38 personbil

Kleven (Flundrebosand) Smögen SMS/App juni  -  aug (00-24), alla dagar 200 ingen 35 38
alla 

fordon

Kyrkogatan Smögen SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil

Storgtan/Havsvallen Smögen SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil

Storgatan Smögen SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil

Skolgatan Smögen SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil

Templarevägen Smögen SMS/App juni  -  aug x 08-20, alla dagar 3 35 38 personbil
Minigolfen Smögen SMS/App juni  -  aug 08-20, alla dagar ingen 35 38 personbil
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KS § 69 Dnr 2022/000268 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten 
fastigheten Finntorp 2:5 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus och behöver för att kunna gå vidare med detta behövs ett beslut om att fastigheten 
inkluderas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus. För att Västvatten ska kunna gå vidare med anslutningen och därmed också för att 
bygglov skall kunna beviljas behövs beslut om att fastigheten inkluderas i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 20 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområdet, som omfattar Lyckogatan där 
anslutning skall ske till Sotenäs Vattens ledningsnät, för vatten, spillvatten samt dagvatten för 
fastigheten Finntorp 2:5. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-29 | §§ 11-25 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-03-29.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(21)
 

 
 

KSTU § 20  Dnr 2022/268 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten, 
fastighet Finntorp 2:5 Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus och behöver för att kunna gå vidare med detta behövs ett beslut om att fastigheten 
inkluderas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation av ett 
enfamiljshus. För att Västvatten ska kunna gå vidare med anslutningen och därmed också för att 
bygglov skall kunna beviljas behövs beslut om att fastigheten inkluderas i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten.  
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-10 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområdet, som omfattar Lyckogatan där 
anslutning skall ske till Västvattens ledningsnät, för vatten, spillvatten samt dagvatten för 
fastigheten Finntorp 2:5. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-10 KA 2022/000268 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fredrik Torstensson, 0523-664389 
Avdelningschef Drift och Projekt 
 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt 
dagvatten fastighet, Finntorp 2:5, Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation 
av ett enfamiljshus och behöver för att kunna gå vidare med detta behövs ett beslut om att 
fastigheten inkluderas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt 
dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna till fastigheten Finntorp 2:5 har beviljats förhandsbesked för byggnation 
av ett enfamiljshus. För att Västvatten ska kunna gå vidare med anslutningen och därmed 
också för att bygglov skall kunna beviljas behövs beslut om att fastigheten inkluderas i det 
allmänna verksamhetsområdet för vatten, spillvatten samt dagvatten.  
 

Konsekvensbeskrivning. 

Regelverk  

Lagen om allmänna vattentjänster. (2006:412) 

Organisation och personal  

Ärendet hanteras i befintlig organisation 

Hållbar utveckling 

Allmänt vatten och avlopp tillgodoser hållbar utveckling. I detta fall är åtgärderna redan 
genomförda.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheten Finntorp 2:5. 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förhandsbesked 
Bilaga 2 Västvattens remissvar 
Bilaga 3 Karta över verksamhetsområdet 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Förvaltningen 
Diariet 
 
 
 
 

  
Fredrik Torstensson Eveline Karlsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Samhällsbyggnadschef 
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  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2020-06-18 
Dnr: 2020/008 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Ulrika Svensson 
0522-63 88 41 
ulrika.svensson@vastvatten.se 

Sotenäs kommun 
Byggnadsnämnden 
456 8 Kungshamn 

 

Remissvar 

Fastighet: Finntorp 2:5     Ert diarienummer: BN.2020.280 

 

Sotenäs Vatten AB har av byggnadsnämnden i Sotenäs kommun fått möjligheten att 

yttra sig angående en ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

Synpunkter 

Den aktuella fastigheten ligger utanför det allmänna verksamhetsområdet för VA men 

har möjlighet till kommunal VA-anslutning.  

 

Fastigheten får inkomma med ansökan om anslutning till Västvatten. Blankett finns på 

Västvattens hemsida. Anläggningsavgift debiteras enligt vid tidpunkten gällande VA-

taxa. 

 

Dagvatten: 

Om anslutningsväg ska gå från Lyckogatan så bör anslutningsvägens diken anslutas 

till dagvattenledningen i Lyckogatan.  

Husets dagvatten behöver ej fördröjas med tanke på att bergknallen närmast 

uteslutande består av berg i dagen. Det blir alltså ingen skillnad avrinningsmässigt. 

 

Dricksvatten: 

Det finns kapacitet men eventuellt är trycket ej tillräckligt. Vid för dåligt tryck behöver 

fastighetsägaren själv höja trycket och stå för kostnaderna för det.  

 

Spillvatten: 

Det är ok att ansluta vid den punkt som diskuterats i öster. Om anslutning föredras åt 

väster krävs mer utredning. 

 

Västvatten vill att Byggnadsnämnden meddelar anslutning@vastvatten.se när 

bygglov är beviljat. 

 

 

 

 

  

 

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2020-06-18
    Dnr: BN-2020-280/28
_____________________



 2 (2) 
 

  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2020-06-18 
Dnr: 2020/008 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten AB på uppdrag av Sotenäs Vatten AB 

 
Ulrika Svensson 

VA-ingenjör 

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2020-06-18
    Dnr: BN-2020-280/28
_____________________

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2020-06-18
    Dnr: BN-2020-280/28
_____________________
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KS § 65 Dnr 2022/000337  

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp 
för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 10.30. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares 
beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och 
ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt ägarrepresentation.  
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
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Forts. KS § 65 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 62 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att 
Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet 2022-05-19 tillstyrker förslaget. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 62  Dnr 2022/000337  

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp 
för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 10.30. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares 
beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och 
ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt ägarrepresentation.  
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
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Forts. KSAU § 62  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att 
Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-24 KA 2022/000337 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519 anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som 
en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas 
infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har 
utvecklats i snabb takt de senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos 
ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag 
till ägardirektiv tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som 
en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas 
infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har 
utvecklats i snabb takt de senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos 
ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag 
till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med 
intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 
10.30. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från 
respektive ägares beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  
Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har 
och ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt 
ägarrepresentation.  



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad 
tydlighet för såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
och att Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker 
förslaget. 
   

Bilaga/Bilagor 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen (irma.ganibegovic@vgregion.se) 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Håkan Sundberg 
Administrativ chef Tf Kommundirektör 

 
 



Från: Irma Ganibegovic
Till: info@stromstanet.se; info@alingsasenergi.se; kund@boraselnat.se; info@bosnet.se;

kommun@gullspang.se; info@goteborgenergi.se; kommunstyrelsen@gotene.se; energi@hjoenergi.se;
info@karlsborgsenergi.se; info@kungalvenergi.se; kommun@lidkoping.se; Registrator Lysekils kommun;
kommun@mellerud.se; Munkedal Kommun; kommun@orust.se; kundservice@skaraenergi.se;
skovdekommun@skovde.se; Info; kommun@svenljunga.se; kommun@tanum.se; info@tibroenergi.se;
kundtjanst.teab@tidaholm.se; kundservice@trollhattanenergi.se; kundservice@uddevallaenergi.se;
info@ueab.se; kommunen@vargarda.se; info@vanerenergi.se; info@ockerofast.se;
mats.brocker@stromstanet.se; karin@stromstanet.se; rickard.bern@alingsasenergi.se;
kenneth.helin@boraselnat.se; albin.framgard@bosnet.se; Carina Gullberg (S);
sofia.soder@goteborgenergi.se; ingemar.ros@gotene.se; hakan.karlsson@hjoenergi.se;
joakim.ahlin@karlsborgsbostader.se; hans.larsson-ljungblad@kungalvenergi.se;
daniel.hamren@lidkoping.se; Kristina Johansson; Michael Johansson; torbjorn.svedung@mellerud.se;
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Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de
senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten
införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att
ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.
 
Bifogat finner ni förslag till ägardirektiv. Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och
stämts av vid ett extra ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna
fastställas vid bolagsstämman den kl. 10.30, 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas
samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj.
 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive
ägares beslut önskas senast 31 april.
 
Återkom om ni har frågor eller funderingar.
 
Hälsningar,
Agneta Mårdsjö
Processledare VGR
 
Koncernstab regional utveckling
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Telefon: 0703 75 19 23
E-post: agneta.mardsjo@vgregion.se
Webbadress - https://www.vgregion.se/regional-utveckling/
 
Genom
 
Irma Ganibegović
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Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 


Netwests uppdrag 


Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för 


utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet 


ska gynna invånarna i Västra Götaland. 


Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets 


verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. 


Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra 


stämma. 


Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och 


fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och 


fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara 


en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och 


tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå 


hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar 


ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.    


Bolaget ska: 


• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland 


• Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland 


• Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig 


verksamhet i regionen 


• Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade 


kostnader 


• Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den 


svenska telekommarknaden 


Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade 


förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen. 


Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens 


på marknaden för elektronisk kommunikation.  


Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra 


Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet 


och offentliga verksamheter. 


Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker 


kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.  


Bolaget ska också: 


• Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen) 


• Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser 


i regionen 


• Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande 


tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor 


• För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång: 
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o i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett 


stadsnät 


o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport 


o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät 


• I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli 


aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare 


• Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation, 


utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm. 


Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla 


anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. 


Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som 


internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans 


med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell 


nivå. 


Tilläggstjänster 


Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra 


samarbetspartners.  


• Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande 


stadsnätsbolag  


• Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet  


• Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner 


Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna 


kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas 


intressen. 


Finansiering 


Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade 


medel och/eller upplåning. 


Avkastningskrav och principer för vinstdisposition  


Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet. 


Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i 


första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling. 


Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna, 


omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna. 


Ägarnas insyn och information 


Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget. 


Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från 


årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.  


Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner. 
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Underställningsplikt 


Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt 


eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från 


ägarnas sida. 


Ägarrepresentation 


För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut, 


föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år. 


Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden. 







Ledningsstöd till regionutvecklingsdirektören
 
Koncernstab regional utveckling
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen (VGR)
 
070 – 020 59 50
irma.ganibegovic@vgregion.se
 

mailto:irma.ganibegovic@vgregion.se
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Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Netwests uppdrag 

Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för 

utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet 

ska gynna invånarna i Västra Götaland. 

Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets 

verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. 

Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra 

stämma. 

Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och 

fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och 

fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara 

en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och 

tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå 

hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar 

ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.    

Bolaget ska: 

• Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland 

• Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland 

• Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig 

verksamhet i regionen 

• Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade 

kostnader 

• Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den 

svenska telekommarknaden 

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade 

förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen. 

Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens 

på marknaden för elektronisk kommunikation.  

Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra 

Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet 

och offentliga verksamheter. 

Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker 

kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.  

Bolaget ska också: 

• Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen) 

• Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser 

i regionen 

• Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande 

tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor 

• För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång: 
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o i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett 

stadsnät 

o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport 

o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät 

• I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli 

aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare 

• Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation, 

utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm. 

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla 

anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. 

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som 

internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans 

med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell 

nivå. 

Tilläggstjänster 

Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra 

samarbetspartners.  

• Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande 

stadsnätsbolag  

• Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet  

• Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner 

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna 

kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas 

intressen. 

Finansiering 

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade 

medel och/eller upplåning. 

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition  

Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet. 

Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i 

första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling. 

Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna, 

omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna. 

Ägarnas insyn och information 

Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget. 

Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från 

årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.  

Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner. 
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Underställningsplikt 

Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt 

eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från 

ägarnas sida. 

Ägarrepresentation 

För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut, 

föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år. 

Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden. 
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KS § 61 Dnr 2022/000148 

Motion - Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga och 
lagföra brott 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så hög 
trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur 
bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som kan 
kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga 
miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det finnas en känd 
problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt. Trenden är en 
minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 

Nuläge 

På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska 
det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs kommun, 
förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens semesterperiod.   

Text från Integritetmyndighetens hemsida; 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kameraövervakar en plats dit 
allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän eller privat plats dit allmänheten har 
tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt och omfattar inte bara platser 
som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde 
till. 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de 
kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ 
som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. 
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Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och 
vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
 
För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det 
vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 
Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det innebär att ni 
inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon annan metod som är mindre 
integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett 
berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. 
Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det ska handla om ett verkligt förhållande. 
Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är 
brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni 
kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt många personuppgifter, 
vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det inte möjligt att rikta kameran så att 
den inte filmar en onödigt stor plats och platser som är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser 
och andra platser för nöje och avkoppling, finns det tekniska lösningar som kan maskera områden 
som filmas. 

Statistik 

Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST-möte; 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  

- våldsbrott 9 st. (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st.  
- tillgrepp 7 st. (ej butik)  
- narkotika 3 st. 
- bedrägerier 13 st. 

 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 - 156 anmälningar, våld 7 st., skadeg. 7 st., tillgrepp 24 st., nark 9 st., bedräg. 25 st. 
2020 - 133 anmälningar, våld 10 st., skadeg. 6 st., tillgrepp 31 st., nark. 9 st., bedräg. 11 st. 
2019 - 133 anmälningar, våld 9 st., skadeg. 12 st., tillgrepp 49 st., nark 1 st., bedräg. 9 st. 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön statistiskt lugnare än ”normal” period.  
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Beslutsunderlag 

Text hämtat från Integritetsmyndighetens hemsida och brottsstatistik för Sotenäs kommun. 
Säkerhetsstrategens och folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Motion - stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott 2022-02-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 49 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 49 Dnr 2022/000148 

Motion - Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga och 
lagföra brott 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så hög 
trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur 
bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som kan 
kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga 
miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det finnas en känd 
problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt. Trenden är en 
minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 

Nuläge 

På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska 
det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs kommun, 
förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens semesterperiod.   

Text från Integritetmyndighetens hemsida; 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kamerabevakar en plats dit 
allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän -eller privat plats dit allmänheten har 
tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt och omfattar inte bara platser 
som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde 
till. 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de 
kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ 
som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. 
Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och 
vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
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För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det 
vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 
Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det innebär att ni 
inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon annan metod som är mindre 
integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett 
berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. 
Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det ska handla om ett verkligt förhållande. 
Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är 
brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni 
kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt många personuppgifter, 
vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det inte möjligt att rikta kameran så att 
den inte filmar en onödigt stor plats och platser som är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser 
och andra platser för nöje och avkoppling, finns det tekniska lösningar som kan maskera områden 
som filmas. 

Statistik 

Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST möte. 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  
- våldsbrott 9 st (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st,  
- tillgrepp 7 st (ej butik)  
- narkotika 3 st, 
- bedrägerier 13 st 
 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 156 anmälningar, våld 7 st, skadeg 7 st, tillgrepp 24 st, nark 9 st, bedräg 25 st 
2020 133 anmälningar, våld 10 st, skadeg 6 st, tillgrepp 31 st, nark 9 st, bedräg 11 st 
2019 133 anmälningar, våld 9 st, skadeg 12 st, tillgrepp 49 st, nark 1 st , bedräg 9 st 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön- statistiskt lugnare än ”normal” period.  

Beslutsunderlag 

Text hämtat från Integritetsmyndighetens hemsida och brottsstatistik för Sotenäs kommun. 
Säkerhetsstrategs och folkhälsosamordnares tjänsteutlåtande 2022-02-23 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-23 KA 2022/148 
 
Kommunstyrelsen 
Jimmy Göransson 
Säkerhetsstrateg 
Emma Vånder  
Folkhälsostrateg 
 

Motion - Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga 
och lagföra brott 

Sammanfattning 
Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera 
kameror. Syftet är att få till en så hög trygghet som möjligt och att förebygga och 
lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur bildmaterialet som infångas kan 
används och av vem.   

Nuläge 
På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en 
möjlig åtgärd ska det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder 
som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs 
kommun, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod.   

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som 
kan kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda 
tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den 
offentliga miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under 
sommarens semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det 
finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit 
effekt. Trenden är en minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 
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Text hämtat från Integritetmyndighetens hemsida. 
 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kamerabevakar en plats 
dit allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän -eller privat plats dit 
allmänheten har tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt 
och omfattar inte bara platser som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som 
allmänheten överhuvudtaget har tillträde till. 
 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och 
om de kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller 
ett organ som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en 
skyddskommitté. 
Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras 
och vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
 
För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat 
ändamål, det vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får 
och inte får göra. Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika 
ändamålet. Det innebär att ni inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon 
annan metod som är mindre integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att 
kamerabevaka. Ett berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och 
utreda brott och skadegörelse. Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det 
ska handla om ett verkligt förhållande. Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra 
och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är brottsutsatt. Ett annat berättigat 
intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni kunna visa att det finns 
en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt 
många personuppgifter, vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det 
inte möjligt att rikta kameran så att den inte filmar en onödigt stor plats och platser som 
är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser och andra platser för nöje och avkoppling, 
finns det tekniska lösningar som kan maskera områden som filmas. 
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Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST möte. 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  
- våldsbrott 9 st (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st,  
- tillgrepp 7 st (ej butik)  
- narkotika 3 st, 
- bedrägerier 13 st 
 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 156 anmälningar, våld 7 st, skadeg 7 st, tillgrepp 24 st, nark 9 st, bedräg 25 st 
2020 133 anmälningar, våld 10 st, skadeg 6 st, tillgrepp 31 st, nark 9 st, bedräg 11 st 
2019 133 anmälningar, våld 9 st, skadeg 12 st, tillgrepp 49 st, nark 1 st , bedräg 9 st 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön- statistiskt lugnare än ”normal” period.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Text hämtat från Integritetsmyndighetens hemsida och brottsstatistik för Sotenäs 
kommun. 

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Folkhälsostrateg 
Säkerhetsstrateg 
Räddningschef 
 
 
 

  
Jimmy Göransson Emma Vånder 
Säkerhetsstrateg      Folkhälsostrateg 

 



Motion för stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott.   
 

 

 

Motion för stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott.  

Vi vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som 
kan kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka 
den upplevda tryggheten.  
 

Det är ingen universallösning med kameraövervakning, men den som inte 
gör något olagligt har heller inget att frukta. 

 

Vi anser att Sotenäs kommun skall ta sitt ansvar och vara en del i lösningen 
att öka tryggheten för våra medborgare i Sotenäs kommun.  

 

Det finns säkert många olika platser som kan användas, men vi vill inte peka 
ut någon, utan det får en utredning visa.  

 

Vi anser att:  

Kommunfullmäktige ska ge Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så 
hög trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen 
bör också belysa hur bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

 
 
Sotenäs 2022-02-03 
Michael Sandberg (L) 
Mikael Sternemar (L) 
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KS § 62 Dnr 2022/000156 

Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att;  
• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3 dagar per år.  
• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning.  
• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en 

reform. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Nuläge 

Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 96, 
så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. Ersättning för 
detta regleras i § 9 och § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 1999 (UN 
1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika verksamheter. 
Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika verksamheterna inom nämndens 
områden för att skapa goda förutsättningar att styra och följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning av de 
förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-04-09 § 66. En 
kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en 
kontaktpolitiker har varit på verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande 
sammanträde. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 
Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
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Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 
detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande på 
förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion – Praktik i offentlig förvaltning 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 50 

Yrkande 

Jeanette Loy (M), Susanne Aronsson de Kinnaird (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loy (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 50 Dnr 2022/000156 

Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att  
• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3 dagar per år.  
• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning.  
• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en 

reform. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Nuläge 

Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 96, 
så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. Ersättning för 
detta regleras i § 9 och  § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 1999 (UN 
1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika verksamheter. 
Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika verksamheterna inom nämndens 
områden för att skapa goda förutsättningar att styra och följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning av de 
förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-04-09 § 66. En 
kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en 
kontaktpolitiker har varit på verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande 
sammanträde. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 

Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 
detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
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Forts. KSAU § 50 

 
Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande på 
förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-03 KA 2022/000156 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519 anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 
Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att  

• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara 
med i verksamheterna 1-3 dagar per år.  

• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år 
inom kommunal förvaltning.  

• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• Att om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att 

genomföra en reform. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Nuläge 
Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-
27 § 96, så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. 
Ersättning för detta regleras i § 9 och  § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 
1999 (UN 1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika 
verksamheter. Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika 
verksamheterna inom nämndens områden för att skapa goda förutsättningar att styra och 
följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning 
av de förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-
04-09 § 66. En kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under 
mandatperioden 2019-2022. Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska 
utgå från Utbildningsnämndens styrande verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt 
med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en kontaktpolitiker har varit på 
verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande sammanträde. 
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Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 

Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att 
ombesörja detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska 
ske.  
Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in 
medgivande på förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att 
sprida kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

- 

Regelverk  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap 21, 25 och 26. 

Organisation och personal  

Att genomföra en utredning i ärendet kräver personalresurser. 

Hållbar utveckling 

Ekonomisk  
Inga ekonomiska konsekvenser på lång eller kort sikt.  
 
Socialt 
Påverkar inte folkhälsa, barnkonventionen, medborgarperspektivet, näringsliv eller 
föreningsliv. Berör kvinnor och män lika. 
 
Miljömässigt  
Påverkar inte miljöområdet. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Bilaga/Bilagor 
Motion 2022-02-07 
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Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Håkan Sundberg 
Administrativ chef Tf Kommundirektör 
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KF § 22 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - rörande husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand 
2. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om övervakningskameror för 

stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott. 
3. Motion från Mikael Andersson (-) om politiker-PRAO i offentlig förvaltning. 
4. Motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering. 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) om att utbilda omsorgspersonal i hantering och skötsel av 

hörapparater. 
6. Motion från Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Sanna L Gustafsson (S) om att 

avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs 
kommun. 

7. Motion från Yngve Johansson (MP) om bomässa. 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår att motion om politiker-PRAO i offentlig förvaltning inte ska få 
framställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2-3, 7 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5-6 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  



Mikael Andersson (-) 

1 
mikael.andersson@demokratiresan.se            

 

Motion:  

PRAO Praktik i offentlig förvaltning  
I Sotenäs kommun råder en relevant debatt beträffande politikers bristande kunskaper om 

detaljer i de praktiska kommunala verksamheterna. Elever får under grundskolan praktisera i 

arbetslivet (PRAO). Att politiker gör på liknande sätt förefaller helt relevant. Det är förvisso 

en praxis att politiker Inte skall lägga sig i ”hur” utan peka på ”vad”. Oavsett detta bör en 

sådan rutin ge kunskaper och erfarenheter som borde höja kvalitén i de beslut som tas. Det 

borde även ligga i alla beslutfattares egenintresse att förstå och delta i verksamheterna. 

 

Bland annat har personal inom Nattpatrullen och Hemtjänsten bett om att beslutsfattare bör 

vara med och iaktta/medverka så politiker förstår vad man fattar beslut om. 

 

Efter jämförelse med andra kommuner är det inte ovanligt att alla ledamöter bereds 

möjlighet att en eller flera dagar per år praktisera inom verksamheterna. 

 

Som entreprenör och förespråkare av Pilotskolan* uppfattar undertecknad det som självklart 

att alla bör ha en grundläggande insikt i hur verksamheten fungerar i praktiken. 

 

Mot bakgrund av detta borde därför Sotenäs kommun införa en likande möjlighet för 

förtroendevalda, eller t.o.m. ställa krav på att man minst någon dag varje år deltager för att 

med egna ögon förstå verksamheterna. 

 

Yrkande:  

A: Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3dagar per år. 

B: Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning. 

C: Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt. 

D: Att om man avslår A-C i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en reform enligt 

ovan.   

 

Sotenäs 2022 02 07 

Mikael Andersson 

demokratiresan.se 

 

*Definition Pilotskolan. 

Pilotskolan är en praxis bland svenska börsbolag, som innebär att ledande befattningshavare, bland 

andra styrelseledamöter och verkställande direktör, bör äga aktier i det bolag de arbetar för.  

Kopplat till denna praxis borde beslutsfattare i varje fall prova och själva uppleva verksamheter inom 

vilka man fattar beslut om. 

 

mailto:kontakt@demokratiresan.se
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KS § 66 Dnr 2020/000786 

Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion 2020-08-17 att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter.  

Beskrivning av ärendet 

Motionären föreslår att Kommunstyrelsen tar fram lämpliga områden för odling i anslutning till 
kommunens tätorter, då han märkt att intresset för att odla själv har ökat de senaste åren.  
 
Kommunen upplåter idag mark för odling efter att en ansökan för en viss plats har kommit in och 
där kommunen anser att detta är lämpligt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta mark för odlingslotter/kolonilotter. Med hänsyn till 
den ärendemängd som har, anser förvaltningen att det är mer tidseffektivt att föreningar eller 
privatpersoner inkommer med en ansökan för ett område som de själva är intresserad av.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 12 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunen i sociala 
medier informerar om denna möjlighet. 
Robert Yngve (KD) yrkar bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att föreningar och privatpersoner som är intresserade är välkomna att 
komma in med ansökan om att använda ett särskilt angivet område för odlingslotter. Information 
om denna möjlighet skall publiceras på sociala medier. Motionen anses därmed besvarad.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 12  Dnr 2020/786 

 
 
 
Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) lämnade 2020-08-17 in en motion där han föreslår att Kommunstyrelsen får 
i uppdrag att ta fram lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter.  

Beskrivning av ärendet 

Lars-Erik Knutsson (S) har lämnat in en motion där han föreslår att Kommunstyrelsen tar fram 
lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter, då han märkt att intresset för att 
odla själv har ökat de senaste åren.  
 
Kommunen upplåter idag mark för odling efter att en ansökan för en viss plats har kommit in och 
där kommunen anser att detta är lämpligt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta mark för odlingslotter/kolonilotter. Med hänsyn till 
den ärendemängd förvaltningen har, anser förvaltningen att det är mer tidseffektivt att föreningar 
eller privatpersoner inkommer med en ansökan för ett område som de själva är intresserad av.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreningar och privatpersoner som är intresserade är välkomna att 
komma in med ansökan om att använda ett särskilt angivet område för odlingslotter. Information 
om denna möjlighet skall publiceras på hemsidan. Motionen anses därmed besvarad.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-14 KA 2020/000786 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Alicia Thyrsson 0523-66 47 29 
alicia.thyrsson@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Motion - odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) lämnade 2020-08-17 in en motion där han föreslår att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram lämpliga områden för odling i anslutning till 
kommunens tätorter.  

Beskrivning av ärendet 

Lars-Erik Knutsson (S) har lämnat in en motion där han föreslår att Kommunstyrelsen tar 
fram lämpliga områden för odling i anslutning till kommunens tätorter, då han märkt att 
intresset för att odla själv har ökat de senaste åren.  
 
Kommunen upplåter idag mark för odling efter att en ansökan för en viss plats har kommit 
in och där kommunen anser att detta är lämpligt. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att upplåta mark för odlingslotter/kolonilotter. Med 
hänsyn till den ärendemängd förvaltningen har, anser förvaltningen att det är mer 
tidseffektivt att föreningar eller privatpersoner inkommer med en ansökan för ett område 
som de själva är intresserad av.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att föreningar själva kan 
inkomma med en intresseanmälan på en plats som de anser är lämplig. 

Beslutsunderlag 

- KF 2020-09-24 § 114 
- Motion om odlingslotter 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

  
Alicia Thyrsson Håkan Von Dolwitz  
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 
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KF § 114   Dnr 2020/000314 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) om odlingslotter/kolonilotter 
2. Motion från Annica Erlandsson (S) och Sanna L Gustafsson (S) gällande smittskyddsstrategi 
3. Motion från Yngve Johansson (MP) om ökade ramar för Omsorgsnämnden 
4. Motion från Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) om politisk frågestund 
5. Medborgarförslag från Eva Johansson om avskjutning av kanadagäss 
6. Medborgarförslag från Annica Koskinen om Hundgård på Smögen 
7. Medborgarförslag från Kjell Andersson om förbättring av sjösäkerhet vid badplatser och 

miljöhänsyn vid strandnära farled  
8. Motion från Mathias Bruno (M) om införande av miljözon 
9. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) om säker cykelväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 5-7 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



   2020-08-11 

 

 

 

 

 

Motion om odlingslotter/kolonilotter i Sotenäs kommun 

Bakgrund 

Jag är medveten om att det har funnits och på någon plats fortfarande finns områden som kan 

upplåtas för odling. Jag är också medveten om att odlingsintresset varierar över tid. 

Från flera håll har det nu nått mig att intresset för att själv odla en del av sina hushållsgrödor 

ökat mycket de senaste åren. Sannolikt är det kopplat till en ökad miljömedvetenhet och en 

önskan att veta att det du äter är framodlat utan tillsatser eller gifter. Odling är också bra sett 

ur ett folkhälsoperspektiv. 

Att ta fram lämpliga områden borde vara lätt. Kommunen äger mycket mark i anslutning till 

våra tätorter. Det är också lätt att återställa områdena om odlingsintresset skulle svalna. 

I Sotenäs kommun finns idag stora områden med flerbostadshus. För att ta ett exempel bor det 

upp emot 400 personer i främst hyresrätt på Hedalen i Hunnebostrand. De boende i dessa hus 

har idag inte någon möjlighet att odla på egen tomt. Jag anser därför att de odlingsområden 

som tas fram i första hand ska ligga nära Hedalen och liknande områden i övriga tätorter. 

Mitt förslag 

Jag föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lämpliga områden för 

odling i anslutning till våra tätorter och att dessa områden ska vara klara att tas i bruk inför 

odlingssäsongen 2021. 

Dag som ovan 

 

 

Lars-Erik Knutsson (S) 
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KS § 67 Dnr 2021/000200 

Motion angående Smögens Vattentorn 

Sammanfattning 

Mathias Bruno (M) och Lars Kinnmalm (M) föreslår i en motion att kontakt tas med vattenbolaget 
för eventuell förhandling om förvärv av Smögens vattentorn, samt att en utredning genomförs kring 
lämpliga användningsområden av vattentornet. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2021 att 
överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB äger Smögens vattentorn och arrenderar det markområde där vattentornet står. 
Efter ett utredningsarbete har bolaget kommit fram till att tornet har passerat sin tekniska livslängd 
och att det inte är säkert att vistas runt tornet då betong ramlar ner från det. Som säkerhetsåtgärd har 
området därför spärrats av med staket, och personal använder hjälm när de ska beträda området.  
 
Sotenäs vatten AB håller på att utreda om vattentornet ska renoveras, bytas ut eller om en ny 
reservoar ska anläggas på en annan plats. Även om ny reservoar anläggs någon annanstans kan det 
behöva kompletteras med ytterligare en reservoar där Smögens vattentorn ligger. Arbetet med nya 
reservoarer beräknas ta några år innan en ny lösning skulle kunna vara på plats. 
 
Förvaltningen är medveten om Smögens vattentorns betydelse för kommunen samt dess invånare 
och besökare. Dialog förs kontinuerligt med Sotenäs Vatten, som redan arbetar med frågan. Om 
förhandlingar påbörjas och alternativa användningsområden utreds redan nu riskerar förvaltningen, 
som redan är belastad av en hög ärendemängd, lägga ner arbete på planer som kan bli inaktuella. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 13 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons (C) förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

I avvaktan på en pågående utredning som beräknas vara klar under andra halvåret 2022 kan 
kommunen ej ta ställning i frågan.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är besvarad.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 19(58)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 67 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(21)
 

 
 

KSTU § 13  Dnr 2021/200 

 
Motion angående Smögens Vattentorn 

Sammanfattning 

Moderaterna genom Mathias Bruno och Lars Kinnmalm lämnade in en motion där de föreslår att 
kontakt tas med vattenbolaget för eventuell förhandling om förvärv av Smögens vattentorn, samt att 
en utredning genomförs kring lämpliga användningsområden av vattentornet. Kommunfullmäktige 
beslutade den 18 mars 2021 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna genom Mathias Bruno och Lars Kinnmalm föreslår att kontakt tas med vattenbolaget 
för att klarlägga framtida användning av Smögens vattentorn. Vidare föreslår de att eventuell 
förhandling om förvärv av vattentornet görs och att lämpliga verksamheter och 
användningsområden för vattentornet utreds.  
 
Sotenäs Vatten AB äger Smögens vattentorn och arrenderar det markområde där vattentornet står. 
Efter ett utredningsarbete har bolaget kommit fram till att tornet har passerat sin tekniska livslängd 
och att det inte är säkert att vistas runt tornet då betong ramlar ner från det. Som säkerhetsåtgärd har 
området därför spärrats av med staket, och personal använder hjälm när de ska beträda området. 
Sotenäs vatten AB håller på att utreda om vattentornet ska renoveras, bytas ut eller om en ny 
reservoar ska anläggas på en annan plats. Även om ny reservoar anläggs någon annanstans kan det 
behöva kompletteras med ytterligare en reservoar där Smögens vattentorn ligger. Arbetet med nya 
reservoarer beräknas ta några år innan en ny lösning skulle kunna vara på plats. 
 
Förvaltningen är medveten om Smögens vattentorns betydelse för kommunen samt dess invånare 
och besökare. Dialog förs kontinuerligt med Sotenäs Vatten, som redan arbetar med frågan. Om 
förhandlingar påbörjas och alternativa användningsområden utreds redan nu riskerar förvaltningen, 
som redan är belastad av en hög ärendemängd, lägga ner arbete på planer som kan bli inaktuella. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-14 

Yrkande 

Mattias Bruno (M) yrkar på att motionen skall återremitteras för fortsatt utredning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos (M) förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar förvaltningens förslag. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(21)
 

 
 

Forts. KSTU § 13 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

I avvaktan på en pågående utredning som beräknas vara klar under andra halvåret 2022 kan 
kommunen ej ta ställning i frågan. Kommunfullmäktige beslutar därmed att motionen är besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-14 KA 2021/000200 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Alicia Thyrsson, 0523-66 47 29 
alicia.thyrsson@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Motion - Motion angående Smögens Vattentorn 

Sammanfattning 

Moderaterna genom Mathias Bruno och Lars Kinnmalm lämnade in en motion där de 
föreslår att kontakt tas med vattenbolaget för eventuell förhandling om förvärv av Smögens 
vattentorn, samt att en utredning genomförs kring lämpliga användningsområden av 
vattentornet. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2021 att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna genom Mathias Bruno och Lars Kinnmalm föreslår att kontakt tas med 
vattenbolaget för att klarlägga framtida användning av Smögens vattentorn. Vidare föreslår 
de att eventuell förhandling om förvärv av vattentornet görs och att lämpliga verksamheter 
och användningsområden för vattentornet utreds.  
 
Sotenäs Vatten AB äger Smögens vattentorn och arrenderar det markområde där 
vattentornet står. Efter ett utredningsarbete har bolaget kommit fram till att tornet har 
passerat sin tekniska livslängd och att det inte är säkert att vistas runt tornet då betong 
ramlar ner från det. Som säkerhetsåtgärd har området därför spärrats av med staket, och 
personal använder hjälm när de ska beträda området. Sotenäs vatten AB håller på att utreda 
om vattentornet ska renoveras, bytas ut eller om en ny reservoar ska anläggas på en annan 
plats. Även om ny reservoar anläggs någon annanstans kan det behöva kompletteras med 
ytterligare en reservoar där Smögens vattentorn ligger. Arbetet med nya reservoarer 
beräknas ta några år innan en ny lösning skulle kunna vara på plats. 
 
Förvaltningen är medveten om Smögens vattentorns betydelse för kommunen samt dess 
invånare och besökare. Dialog förs kontinuerligt med Sotenäs Vatten, som redan arbetar 
med frågan. Om förhandlingar påbörjas och alternativa användningsområden utreds redan 
nu riskerar förvaltningen, som redan är belastad av en hög ärendemängd, lägga ner arbete 
på planer som kan bli inaktuella. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 

- KF 2021-03-18 § 38 
- Motion angående Smögens vattentorn 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Alicia Thyrsson Håkan Von Dolwitz 
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 20(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 68 Dnr 2020/000902 

Motion säker cykelväg 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att det utreds hur man kan 
göra vägarna till skolorna säkra för våra elever i alla kommundelar.    

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår tex att man ska bygga cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan, 
som går via Smedsgatan, ner till södra änden av Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ 
Idrottsvägen till rödljuset Parkgatan/Idrottsvägen och bifogar en idéskiss. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan och arbete pågår med 
upphandling av en konsult för detta.  Kommande cykelstrategi och plan kommer visa vilka sträckor 
som behöver kompletteras för att binda ihop cykelnätet och visa var störst effekt uppnås med 
pendling till skolor och arbetsplatser m.m. Detta innebär att motionens intentioner redan ingår i 
detta arbete. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-03-29 § 14 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att en cykelstrategi innehållande en 
cykelplan där motionärens ambition finns med pågår. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(21)
 

 
 

KSTU § 14  Dnr 2020/902 

 

Motion - Säker cykelväg 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att det utreds hur man kan 
göra vägarna till skolorna säkra för våra elever i alla kommundelar.    

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår tex att man ska bygga cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan, 
som går via Smedsgatan, ner till södra änden av Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ 
Idrottsvägen till rödljuset Parkgatan/Idrottsvägen och bifogar en idéskiss. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan och arbete pågår med 
upphandling av en konsult för detta.  Kommande cykelstrategi och plan kommer visa vilka sträckor 
som behöver kompletteras för att binda ihop cykelnätet och visa var störst effekt uppnås med 
pendling till skolor och arbetsplatser m.m. Detta innebär att motionens intentioner redan ingår i 
detta arbete. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att en cykelstrategi innehållande en 
cykelplan där motionärens ambition finns med pågår. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-16 KA 2020/000902 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tomas Wallin 
tomas.wallin@sotenas.se 
Anläggningschef 
 

Motion - Säker cykelväg 

Sammanfattning 
Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att det utreds hur man 
kan göra vägarna till skolorna säkra för våra elever i alla kommundelar.    

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna föreslår tex att man ska bygga cykelväg från korsningen 
Dinglevägen/Smedsgatan, som går via Smedsgatan, ner till södra änden av 
Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ Idrottsvägen till rödljuset 
Parkgatan/Idrottsvägen och bifogar en idéskiss. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan och arbete pågår med 
upphandling av en konsult för detta.  Kommande cykelstrategi och plan kommer visa vilka 
sträckor som behöver kompletteras för att binda ihop cykelnätet och visa var störst effekt 
uppnås med pendling till skolor och arbetsplatser m.m. 
Detta innebär att motionens intentioner redan ingår i detta arbete. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Medel är avsatta för konsult. 

Regelverk  

- 

Organisation och personal  

- 

Hållbar utveckling 

Social hållbarhet ur ett barnperspektiv förbättras genom säkrare cykelvägar. God hälsa och 
välbefinnande uppnås genom arbetspendling med cykel. 
 
Miljömässig hållbarhet kommer förbättras genom mindre antal bilar på vägarna som ger 
mindre utsläpp. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att arbete pågår då kommunen 
håller på att ta fram en cykelstrategi och en cykelplan. 
   

Beslutsunderlag 
Motion 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 
 

  
Tomas Walliln Eveline Karlsson 
Anläggningschef Samhällsbyggnadschef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 36(38)
 

 
 

KF § 114   Dnr 2020/000314 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
Inkomna motioner och medborgarförslag 

1. Motion från Lars-Erik Knutsson (S) om odlingslotter/kolonilotter 
2. Motion från Annica Erlandsson (S) och Sanna L Gustafsson (S) gällande smittskyddsstrategi 
3. Motion från Yngve Johansson (MP) om ökade ramar för Omsorgsnämnden 
4. Motion från Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) om politisk frågestund 
5. Medborgarförslag från Eva Johansson om avskjutning av kanadagäss 
6. Medborgarförslag från Annica Koskinen om Hundgård på Smögen 
7. Medborgarförslag från Kjell Andersson om förbättring av sjösäkerhet vid badplatser och 

miljöhänsyn vid strandnära farled  
8. Motion från Mathias Bruno (M) om införande av miljözon 
9. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) om säker cykelväg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 5-7 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



Motion  
 

 

Motion säkrare cykelvägar för våra elever till skolorna i Sotenäs. 
 
Bakgrund 

Elever i Sotenäs kommun som har för kort avstånd för att få busskort av 
kommunen, väljer då att på egen hand cykla eller gå till skolan. 

Ett exempel: 
Idag saknas cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan fram till 
Sotenässkolan och därför känner många föräldrar osäkerhet att låta ungdomar 
cykla till skolan, och betalar därför själva busskortet till ungdomarna, alla har 
kanske inte råd att betala busskort. Skolan ska vara avgiftsfri för alla elever/ 
målsmän. 

Förslag 
Liberalerna vill att det utreds hur vi kan göra vägarna till skolorna säkra för 
våra elever i alla kommundelar.  

Ett förslag som vi ser för att göra det tryggare i södra delen av kommunen. 
Bygg cykelväg från korsningen Dinglevägen/Smedsgatan som går via 
Smedsgatan ner till södra änden av Kungshamnsvallen via Löparvägen och följ 
Idrottsvägen till rödljuset Parkgatan/Idrottsvägen. Se bifogad idéskiss nedan. 

Fördelar 
Säker cykelväg hela vägen fram till skolan med bieffekt att Kungshamnsvallen, 
Abbagården och Idrottshallen med utomhusaktivitets områden ligger längs 
cykelvägen som många ungdomar besöker på fritiden. 

Liberalerna i Sotenäs  
2020-09-20 
Mikael Sternemar (L) 
Michael Sandberg (L) 
 
 
 
 



Motion  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 14(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 64 Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 
kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 
beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 
handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. 
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 29 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-04-01 
Pågående medborgarförslag 2022-04-01 
Motionsbalans 2015-2022 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 52 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-04-14 KA 2022/000304 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen 
ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad 
som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då 
avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för 
medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna 
motioner. Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 12 medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag 
under våren 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 
   

Beslutsunderlag 
Pågående motioner 
Pågående medborgarförslag 
Motionsbalans 2015-2022 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Håkan Sundberg 
Administrativ chef Tf Kommundirektör 

 



Pågående motioner 2022-04-14
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning Beredning Beredning

1 2022/000303 2022-03-17
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L)

Motion - handlingsplan för att förebygga 
Hedersvåld och förtryck KS

2 2022/000272 2022-03-14 Lena Linke (MP) Motion - Arbetskläder omsorgen
3 2022/000187 2022-02-15 Yngve Johansson (MP) Motion - Bomässa KS

4 2022/000181 2022-02-15
Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S) 
och Sanna L Gustafsson (S) Motion - avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten ON

5 2022/000173 2022-02-11 Ewa Ryberg (V)
Motion - Utbilda omsorgspersonal i hantering och 
skötsel av hörapparater ON

6 2022/000155 2022-02-07 Mikael Andersson (-)
Motion - Ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering SBF

7 2021/001042 2021-12-07
Therése Mancini (S), Sanna L Gustafsson 
(S) och Annica Erlandsson (S) Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs kommun KS

8 2021/001032 2021-12-06
Veronica Johansson (SD) och Sebastian 
Andersson (SD)

Motion - Översyn av policy, planering och praktik 
för hemtjänsten ON

9 2021/000969 2021-11-10
Lars-Erik Knutsson (S) och Therése 
Mancini (S) Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs kommun SBF

10 2021/000968 2021-11-10 Sanna Gustafsson (S)

Motion - förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel 
för att minska sjukfrånvaron för nattpersonalen 
inom äldreomsorgen ON

11 2021/000963 2021-11-08 Lotta Johansson (S)
Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i 
Kungshamn SBF

12 2021/000962 2021-11-08 Lotta Johansson (S)
Motion - Genomlysning och utredning om 
förskolornas framtida organisation UN

13 2021/000956 2021-11-08 Yngve Johansson (MP) Motion - Invasiva arter SBF

14 2021/000928 2021-10-29
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L) Motion - Lös trafiksituationen på Smögen SBF

15 2021/000805 2021-09-20 Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M)
Motion - sophantering Ringareskärstorget 
Smögen SBF

16 2021/000803 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson 
(S) och Thérese Mancini (S) Motion - arbetsskor i kommunens verksamheter KS

17 2021/000800 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson 
(S) och Thérese Mancini (S) Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid UN



18 2021/000637 2021-07-15
Sebastian Andersson (SD), Veronica 
Johansson (SD) och Cecilia Simonsson (SD) Motion - Vildsvin ? ett klimatsmart livsmedel KS

19 2021/000389 2021-04-28
Therese Mancini (S) och Jan-Olof Larsson 
(S) Motion - angående djurkyrkogård SBF

20 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-)
Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs 
Bostäder AB KS

21 2020/001192 2020-12-09 Britt Lindgren (C) & Olle Börjesson (C)

Motion - avseende ändring av praxis kring avgifter 
för privatpersoner för sorterade grovsopor vid 
Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i 
Sotenäs kommun SBF

22 2020/000586 2020-05-28
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L)

Motion - angående bättre utnyttjande av 
kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13 

Återremitterad 
KS 2020-10-28

Motioner som avgörs av KF 2022-04-27

2022/000156 2022-02-07 Mikael Andersson (-) Motion - Politiker-PRAO i offentlig förvaltning KS KSAU 2022-03-30 KS 2022-04-13

2022/000148 2022-02-03
Michael Sandberg (L) & Mikael Sternemar 
(L)

Motion - Övervakningskameror för stärkt 
trygghet, förebygga och lagföra brott KS KSAU 2022-03-30 KS 2022-04-13

2021/000200 2021-02-22 Mathias Bruno (M) Motion - Motion angående Smögens Vattentorn SBF KSTU 2022-03-29 KS 2022-04-13

2020/000902 2020-09-20
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L) Motion - Säker cykelväg SBF KSTU 2022-03-29 KS 2022-04-13

2020/000786 2020-08-17 Lars-Erik Knutsson (S)
Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i 
Sotenäs kommun. SBF KSTU 2022-03-29 KS 2022-04-13



Pågående medborgarförslag 2022-04-14
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Enhet Beredning 

1 2022/000207 2022-02-21 Peter Wallin
Medborgarförslag - inför sommaren 2022 i Smögen med anledning av det tilltagande stöket, 
kriminaliteten o miljöpåverkan KS

2 2022/000150 2022-02-04 Kommunfullmäktige Inkomna motioner och medborgarförslag KS
3 2022/000137 2022-01-31 Tony Åkesson Medborgarförslag - husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand SBF
4 2021/000971 2021-11-11 Privatperson Medborgarförslag - Förbjuda vedeldning i våra samhällen SBF
5 2021/000880 2021-10-12 Maria Bark Ivarsson Medborgarförslag - elektrisk cykelpump på Smögen SBF
6 2021/000868 2021-10-07 Göran Engström Medborgarförslag - Fastighetsavgift nyproduktion SBF
7 2021/000771 2021-09-13 Lars Gunnar Sandberg Medborgarförslag - Strandpromenaden i Kungshamn SBF
8 2021/000748 2021-09-06 Hunnebostrands Samhällsförening Medborgarförslag - Hästedalens badplats SBF
9 2021/000406 2021-05-04 Britt Wall Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering SBF

10 2021/000098 2021-01-27 Britt Wall och Olle Törnquist
Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 
kommunens planprocesser KS

KSAU 2021-06-09     
Återremiss BN

11 2021/000029 2021-01-11 Privatperson
Medborgarförslag - Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången sommartid. 
Ärendenummer: 2021SO5 SBF

12 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag - önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand UN



Översikt motioner Totalt antal motioner 155

inkomna från och med 2015-01-01 Bifallna 60 4 Klara 126

Avslagna 31 4 Okänd status 0
Besvarade 31 1 Pågår 28

Överlämnade 27 Pågår EJ 0
Återtagen 1 Vilande 1

Löpnr. DiarieNr Datum Beskrivning Avsändare/Mottagare Avslutat BESLUT SISTA beslut i HELA ärendet (kan vara uppdragets beslut) STATUS Ev. uppdrags dnr Uppdragets 
handläggare

Kommentar handläggare

59

2018/000567 2018-06-07 Motion angående strategiskt markköp Mikael Sternemar och 
Kenny Thärnström

2018-10-08 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen
• att utreda följande områdens lämplighet som tätortsnära 
verksamhetsmark i planbesked; Klippsjön.
• att ta fram en kalkyl för detaljplanering och markförsäljning 
av ovan nämnda objekt,
• att ett förslag för tätortsnära verksamhetsområden tas fram 
även för den norra delen av kommunen.
(KS § 20 2018-02-07)

PAUS 2018/79
2018/923

MEX-KÖ
Amanda Jansson

2021-04-21 (ES) Frågan om industrimark är aktuell i visionsarbetet 
så vi kommer att återkomma till detta ärende när vi sätter mål och 
nyckeltal för 2022. Då kommer detta sannolikt att bli en 
aktivitet/ett nyckeltal och därmed kommer vi att arbeta med det 
under 2022.

69

2019/000257 2019-02-19 Motion - Angående införande av digitalt 
voteringssystem

Moderaterna/Kommunful
lmäktige

2019-04-30 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten och 
kostnaderna för att införa digital votering samt eventuella 
tilläggstjänster. 

PÅGÅR 2019/536 Anna-Lena Höglund 2021-03-25 (ALH) 

101

2020/000586 2020-05-28 Motion angående kommunala båtplatser Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

ÖVERLÄM Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i 
motionen som kan möjliggöra ett nytt system för kommunens 
småbåtsplatser, för att möta framtidens stora behov av fler 
båtplatser på ett nytt och ekonomiskt rotationssystem, samt 
att förvaltningen ges i uppdrag att revidera reglementet. (KS § 
163 2020-10-28)

PÅGÅR Daniel Jarnrot 2021-03-29
Finns inget mera om ärendet utan vi tittar på detta men har inget 
att komma med ännu!

104 2020/000786 2020-08-17 Motion om odlingslotter/kolonilotter Lars-Erik Knutsson (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Alicia Thyrsson

109
2020/000902 2020-09-20 Motion Säker cykelväg Michael Sandberg (L) 

Mikael Andersson (L)
ÖVERLÄM PÅGÅR Tomas Wallin

111
2020/001192 2020-12-09 Motion avseende ändring av praxis kring 

avgifter för privatpersoner för sorterade 
grovsopor Rambo

Stig-Arne Helmersson (C) ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Torstensson

118
2021/000185 2021-02-17 Motion - Utred finansieringsalternativ för 

Sotenäs Bostäder AB
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Maria Strömberg

119 2021/000200 2021-02-22 Motion angående Smögens Vattentorn Mathias Bruno (M) ÖVERLÄM PÅGÅR Alicia Thyrsson

126
2021/000389 2021-04-28 Motion - angående djurkyrkogård Therese Mancini (S) och 

Jan-Olof Larsson (S)
ÖVERLÄM PÅGÅR Maria Josefsson

128

2021/000637 2021-07-15 Motion - Vildsvin ? ett klimatsmart livsmedel Sebastian Andersson (SD), 
Veronica Johansson (SD) 
och Cecilia Simonsson 
(SD)

ÖVERLÄM PÅGÅR Hanna Brodén

131

2021/000800 2021-09-20 Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid Lotta Johansson (S), Sanna 
L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Ulf Blomquist UN

133
2021/000803 2021-09-20 Motion - arbetsskor i kommunens 

verksamheter
Lotta Johansson (S), Sanna 
L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Erika Hassellöv

135
2021/000805 2021-09-20 Motion - sophantering Ringareskärstorget 

Smögen
Lars Kinnmalm (M) och 
Mathias Bruno (M)

ÖVERLÄM PÅGÅR Tomas Wallin

138
2021/000928 2021-10-29 Motion - Lös trafiksituationen på Smögen Mikael Sternemar (L) och 

Michael Sandberg (L)
ÖVERLÄM PÅGÅR Susanne Jakobsson

139 2021/000956 2021-11-08 Motion - Invasiva arter Yngve Johansson (MP) ÖVERLÄM PÅGÅR Maria Bylund

141
2021/000962 2021-11-08 Motion - Genomlysning och utredning om 

förskolornas framtida organisation
Lotta Johansson (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Ulf Blomquist UN

142
2021/000963 2021-11-08 Motion - Trafiksituationen på Kyrkogatan i 

Kungshamn
Lotta Johansson (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Susanne Jakobsson

143
2021/000968 2021-11-10 Motion - förbättrad arbetsmiljö och ökad 

trivsel för att minska sjukfrånvaron för 
nattpersonalen inom äldreomsorgen

Sanna Gustafsson (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson

144
2021/000969 2021-11-10 Motion - aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun
Lars-Erik Knutsson (S) och 
Therése Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Eveline Karlsson

146
2021/001032 2021-12-06 Motion - Översyn av policy, planering och 

praktik för hemtjänsten
Veronica Johansson (SD) 
och Sebastian Andersson 
(SD)

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson ON

STATUSÖVERSIKT



147

2021/001042 2021-12-07 Motion - Höj friskvårdsbidraget i Sotenäs 
kommun

Therése Mancini (S), 
Sanna L Gustafsson (S) 
och Annica Erlandsson (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Erika Hassellöv

148
2022/000148 2022-02-03 Motion - Övervakningskameror för stärkt 

trygghet, förebygga och lagföra brott
Michael Sandberg (L) och 
Mikael Sternemar (L)

ÖVERLÄM PÅGÅR Emma Vånder

149
2022/000155 2022-02-07 Motion - Ändrad delegationsordning för 

avslag inom bygglovshantering
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Håkan von Dolwitz BN

150
2022/000156 2022-02-07 Motion - Politiker-PRAO i offentlig 

förvaltning
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Anna-Lena Höglund

151
2022/000173 2022-02-11 Motion - Utbilda omsorgspersonal i 

hanterng och skötsel av hörapparater
Ewa Ryberg (V) ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson ON

152

2022/000181 2022-02-15 Motion - avskaffa minutstyrningen i 
hemtjänsten

Therese Mancini (S), 
Sanna Gustafsson (S) och 
Annica Erlandsson (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson ON

153 2022/000187 2022-02-15 Motion - Bomässa Yngve Johansson (MP) ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Handfast
154 2022/000272 2022-03-14 Motion - Arbetskläder omsorgen Lena Linke (MP) ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson ON

155
2022/000303 2022-03-17 Motion - handlingplan för att förebygga 

hedersvåld och förtryck
Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

ÖVERLÄM PÅGÅR Emma Vånder





Fråga till kommunstyrelsens ordförande  
 
Det pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för ett större verksamhetsområde på 140 
hektar i Sotenäs kommun. På en del av området ligger en skjutbana som används av tre 
föreningar. I arrendeavtalet med Quality Salmon Sotenäs AB (QS) ingick att QS skulle 
bekosta en ny skjutbana och sanering av det förorenade området. Det står nu klart att det inte 
kommer bli en stor laxodling eftersom någon miljöansökan inte är inlämnad och en sådan 
måste vara godkänd senast 30 juni 2022. 
 
Min fråga är hur ska en flytt av skjutbanan och sanering av området finansieras? 
 
2022-04-18 
 
Yngve Johansson 
 

  
 
 
 

 
 



Mikael Andersson (-) 

3 
mikael.andersson             

 

 

 

 

Interpellation 

Bemanning inom vården i sommar 
 

Ställd till Nills-Olof Bengtsson 

 

Bakgrund: 
Vi har via media och via kommunens inlägg på bland annat sociala medier kunnat följa att 

kommunen sökt över 100 vikarier för att klara sommaren.  

Vikarierna behövs inte minst för att befintlig personal skall kunna få sin semester som med 

all sannolikhet är extra viktig och välkommen efter två år av pandemi.  

Det har framkommit att man ändrat semesterperioden för befintlig personal i syfte att klara 

sommarens bemanning, något som upprört och enligt utsago skall ha lett till uppsägningar. 

Personalen är vår absolut viktigaste resurs. Att klara uppdraget kan naturligtvis kräva 

åtgärder som är obekväma, men givetvis måste man göra allt som står i kommunens makt 

för att behålla viktig, erfaren och kompetent personal. 

 

Frågor: 

 
• Hur många tjänster är fortfarande ej tillsatta? 

• Har man löst möjligheten att erbjuda boende för vikarier? 

• Vilka ytterligare åtgärder planeras? 

• Hur hög är risken att befintlig personal ej kommer att kunna få sin semester så man 

önskar? 

• Finns det någon risk att människor med vårdbehov kallat brukare kan riskera att ej få 

förväntad hjälp? 

 

 

Sotenäs 2022 04 19 

Mikael Andersson 

Ledamot Kommunfullmäktige 

Dnr 2022/000435 nr 10, 2022-04-20



Mikael Andersson (-) 

2 
mikael.andersson             

 

 

Interpellation 

Lobbygruppen för vägar 
 

Ställd till Roland Matsson i egenskap av ledamot av lobbygruppen samt fullmäktige 

 

Bakgrund: 

Undertecknad skrev vid mandatperiodens början en motion om att tillsätta en lobbygrupp 

för att lyfta Sotenäs inom det regionala vägplaneringsarbetet så att Sotenäs skulle kunna få 

en bred, säker och översvämningssäker tillfartsväg. 

 

Under 90 talet fram till början av 2000 talet drev organisationen företagarna aktivt och 

framgångsrikt frågan om bättre väg till Sotenäs. Man drev då frågan så långt att Sotenäs var 

på andra plats i den då kommande prioriteringen, vägen skulle stå klar omkring 2011. 

Någon gång, något år före 2008 lyckades en grannkommun via aktivt lobbyarbete få en 

omprioritering och Sotenäs prioriterades ned, sedan dess förefaller exceptionellt lite hänt 

från Sotenäs sida. 

LobbyGruppen tillsattes 2019, det förekom en del arbete med LAX-etableringen som 

murbräcka. Under senaste året har vi inte hört så mycket om Lobbygruppens arbete. 

 

Frågor: 
 

• Vilka regionala sammankomster beträffande prioriteringar av vägbygge och 

vägförbättringar har besökts av Lobbygruppen såsom Trafikverket, samarbetsförbund 

och andra kommuner. 

• Vad är aktuellt läge hos Trafikverket, kan vi snart i varje fall vara åter där vi var i 

början av 2000talet, dvs minst på andra plats i prio hos Trafikverket. 

• När kommer Sotenäs att få en bred, anständig och översvämningssäker tillfartsväg? 

• Är den utlovade samordnaren för Cykelleder på plats? 

 

 

 

Sotenäs 2022 04 19 

Mikael Andersson 

Ledamot Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Dnr 2022/000433 nr 10, 2022-04-20



Dnr 2022/000432 nr 10, 2022-04-20



Motion till Sotenäs Kommunfullmäktige om Energiplan 
 
Bakgrund 
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering 
§ 3 I varje kommun ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distrubution och användning 
av energi i kommuen. ....... 
 
2016 behandlades en motion från Miljöpartiet de gröna om en ny energi och klimatplan. 
Motionen bifölls och kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en plan motsvarande 
gällande lagstiftning. 
 
I Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 redovisas en ökad kostnad på 2 miljoner för 
stigande elkostnader. På kommunstyrelsen den 29 mars togs beslut om att avsätta 150 000 
kronor för att ta fram en förstudie för åtgärder för energieffektiviseringar. 
På fråga till kommunförvaltningen framkom det att det fortfarade inte finns någon energiplan. 
 
Skattebetalarna i Sotenäs kommun får nu betala en dyr nota på grund av att kommunstyrelsen 
varken följer gällande lagstiftning eller verkställer fattade beslut tagna av 
kommunfullmäktige. 
 
Jag yrkar att det tas fram en energiplan motsvarande gällande lagstiftning. 
att planen kan antas under 2022 
 
2022-04-18 
Yngve Johansson 
 

 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2021-12-08 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Sjöbodspolicy, i början av 2022. 
Gästhamnar, kajer, i början av 2022.  
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 
 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen  
Hogenäs norra  
Kleven 2:16 mfl 
Långevik 1:12 mfl 
Översiktsplan (ÖP)  

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

Taxor   
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

Revidering av ägardirektiv och 
bolagsordning 

 

Sotenäsbostäder AB 
 

  

Sotenäs Vatten AB 
 

Ev april: 
beslut om framtida avloppsreningsverk 
ev under kvartal 1 samt redovisning av 
uppdraget om kostnadsbedömning för 
en Vänerledning enl tidigare KF beslut. 

 



14 dec; Övriga val 
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

September: 
Brukningsavgift och anläggningsavgift 
Ev Taxeföreskrifter 
Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-14 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-04-05  95869 

 
Granskningsrapport Folketshus föreningen 
Hav och Land 2021 

Kommunrevisionen 
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                    2022-03-1010:55:33
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Daniel Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1109:47:55
                    Daniel Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1109:58:31
                    Innehållet uppdaterades.


                

                
                
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på ett dokument.


                

                
                
                    RB Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO)_556211-9007_2021-12-31 togs bort.


                

                
                
                    RB Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO)_556211-9007_2021-12-31 (1) lades till.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1110:35:49
                    Daniel Larsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1110:35:49
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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Styrelsen och verkställande direktören för Sotenäs Vatten AB med säte i Sotenäs avger 
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Förvaltningsberättelse 


Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 


allmänna vattenförsörjningen och 


avloppshanteringen i kommunen, vilket 


omfattar att producera och distribuera 


vatten av god kvalitet samt rena 


avloppsvatten och därmed förenliga 


verksamheter.  


 


Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 


Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB har 


inga anställda utan den dagliga driften och 


annan förenlig verksamhet sköts av det 


gemensamma bolaget, Västvatten AB, 


som svarar för driften av VA-


anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 


Sotenäs och Uddevalla kommun. 


 


Topografi 


Sotenäs kommun är en kommun med stor 


andel sommarboende som är tätbefolkad 


under sommarmånaderna men 


glesbefolkad under resterande del av året. 


Det finns både landsbygd och kustnära 


boende men samhällena är koncentrerade 


kring kusten med en större tätort och ett 


flertal mindre. Sotenäs kommun definieras 


som ett sprickdalslandskap med inslag av 


fjordlandskap och i de yttre delarna 


skärgård. 


 


Den kommunala vattenförsörjningen 


kommer uteslutande från två 


sammankopplade ytvattentäkter och 


kommunens dricksvattenförsörjning sker 


från ett större vattenverk. Avloppsreningen 


klaras med hjälp av två större verk samt 


ett mindre verk.  


 


Sotenäs kommun har ett omfattande 


ledningsnät med förhållandevis korta 


ledningssträckor på grund av satsningen 


på de två större reningsverken (ARV) samt 


att nybyggnationen är koncentrerad kring 


centralorterna. Undantag finns i två längre 


överföringsledningar. 


Ägarförhållande 


Sotenäs Vatten AB är ett helägt 


dotterbolag till Sotenäs kommun  


(212000-1322). Sotenäs Vatten AB äger 


29 % av det gemensamma bolaget 


Västvatten AB.


 


Eget kapital  
Bundet eget kapital  


IB Aktiekapital 2 500 tkr 


Årets nyemission 0 tkr 


UB Aktiekapital 2 500 tkr 


 


Fritt eget kapital  


IB Eget kapital 0 tkr 


Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 


UB Eget kapital 0 tkr 


 


Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2021. 


 


Ett flertal vattenläckor och avloppsstopp 


har åtgärdats, servisanslutningar har 


byggts, huvudventilen vid Stallen Bohus-


Malmön har bytts ut och avrinningen från 


dagvattenmagasinet har fått fördröjning. 


 


Flertalet vattenmätare har bytts ut då de 


har frusit sönder hos kunder. 


 


I slutet av juli kom det ett 100 års regn i 


Sotenäs vilket resulterade i ett flertal 


översvämningar. Ett forum tillsammans 


med Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder, 


Räddningstjänsten och Trafikverket har 


startats upp för att se på vilka 


förbättringsåtgärder som kan göras för att 


minska belastningen vid stora regn och 


dess påverkan i framtiden. Länsstyrelsen 


har godkänt en reviderad åtgärdsplan för 


Västvatten AB


556901-9622


Färgelanda 
Vatten AB 7%


556901-9630


Färgelanda 
kommun 100%


212000-1421


Munkedal 
Vatten AB 11%


556901-9648


Munkedal 
kommun 100%


212000-1330


Sotenäs Vatten 
AB 29%


559084-8064


Sotenäs 
kommun 100%


212000-1322


Uddevalla 
Vatten AB 53%


556901-9655


Uddevalla 
kommun 100%


212000-1397
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ledningsnätet som förhoppningsvis gör att 


källaröversvämningar i framtiden minskas. 


 


Förhandlingar med försäkringsbolagen 


pågår gällande skyfallet 2017 och 2021.  


 


Under året så har det inträffade ett flertal 


händelser som påverkat reningsverk och 


pumpstationer (PST) negativt. Bland annat 


fick Omholmens reningsverk ta emot en 


stor mängd matolja och pumparna har haft 


ett onormalt hårt slitage p.g.a. belastning 


och diverse annat krångel. Detta har 


föranlett renoveringar av el, automation, 


mekanik och slamsugning av 


pumpstationer för att få bort allt material 


som inte ska vara där samt att nya pumpar 


har monterats. 


 


Länsstyrelsen har skickat en skrivelse och 


önskar svar på olika frågeställningar 


kopplat till långsiktighet, kapacitet, 


driftstörningar, luktklagomål med mera 


angående Omholmen. En kortsiktig plan 


finns för åtgärder både för att förbättra 


reningen och för att minska luktproblemen. 


Det är dock svårt att göra tillfredsställande 


åtgärder inom nuvarande process. 


En långsiktig plan har arbetats fram under 


2021 och arbetet fortsätter under 2022 för 


att fastställa denna plan. 


 


Utredningen angående Sotenäs 


avloppsreningsverk tar ett samlat grepp 


om problematiken kring dagens verk. 


Tillståndet för Hunnebostrands 


reningsverk behöver ökas vilket gör att alla 


anslutningar utanför verksamhetsområde 


nekas för tillfället. Omholmen har 


kapacitetsmarginal mot tillståndet, men 


reningsprocessen är inte optimal vilket gör 


att de årliga tillståndsvärdena på utgående 


vatten inte uppfylls för vissa av kraven. 


Man har jobbat med flera olika alternativ 


och i slutet av året valde Sotenäs Vatten 


AB styrelse att gå vidare med alternativet 


ett nytt verk som ersätter de befintliga. 


Ärendet är skickat till kommunen. 


 


Länsstyrelsen förelade Sotenäs kommun 


att bestämma verksamhetsområde för 


dricksvatten, spillvatten och dagvatten 


gällande Kungskullen. Tidigt i år 


fastställdes detta även av Mark- och 


miljödomstolen. Detta område skulle enligt 


exploateringsavtal bildat en GA. Sotenäs 


Vatten AB har nu diskussioner med den 


nuvarande ägaren av ledningsnätet och 


kommer ta över det befintliga VA-nätet. 


Anläggningsavgifter kommer faktureras 


enligt gällande taxa. 


 


Styrelsen har gjort en rundresa i 


kommunen där man bland annat besökte 


Dale vattenverk och tittade på det nya 


dämmet.  


 


Helhetsbedömning för dämmet vid 


Tåsteröd är klar och inskickad till 


länsstyrelsen. Den ska göras var tionde år. 


Slutsatsen är att dammanläggningen 


bedöms ha en tillfredställande säkerhet.  


 


Smithebackens pumpstation på Malmön, 


som pumpar vidare mot Omholmen via 


Tullboden och Tången, ger inte det flöde 


som utlovades i entreprenaden. Efter 


piggning av ledningen ökade flödet till 


strax under det ursprungliga beräknade 


flödet. För att hålla flödet kommer piggning 


ske årligen. 


 


Vid Smögens vattentorn är en skylt 


uppsatt som på svenska, engelska och 


tyska talar om att området är avstängt. 


Information har även gått ut på hemsida, 


sociala medier och via sms till boende i 


närområdet. En utredning avseende 


möjliga placeringar för en ny reservoar 


pågår. 


 


Sotenäs vatten AB:s tvist med 


Skatteverket, gällande att Skatteverket 


anser att bolagen ska betala skatt på 


räntan för de kommunala lånen för åren 


2017 - 2018 pågår i Kammarrätten. 
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Framtida utveckling, risker och 


osäkerhetsfaktorer  
Den framtida utvecklingen i Sotenäs 


Vatten AB präglas framför allt av åtgärder 


för att kunna rena avloppsvattnet på ett 


betryggande sätt och åtgärder för att 


trygga den långsiktiga vattenförsörjningen.  


 


Merparten av verk och ledningsnät inom 


kommunen är gamla och det finns ett stort 


behov av underhåll och förnyelse. Redan 


idag har kapaciteten på ett verk slagit i 


taket, reningsprocessen på det andra 


verket är komplicerad och alla 


tillståndsgivna värden kan inte hållas. Att 


lösa reningsverksproblematiken är högt 


prioriterat och har arbetats med intensivt 


under 2021. 


 


För att kunna ha en långsiktig hållbar 


vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 


med effektiviseringar, framtida 


kapacitetsbehov och kännedom om 


befintlig status på verk och ledningar. 


 


En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 


och kundkrav, ett behov av långsiktig 


klimatanpassning och nya säkerhetskrav 


kring bland annat NIS och 


informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 


kostnader för en långsiktig trygg 


vattenförsörjning. Tjänster så som 


Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 


Miljösamordnare som har tillsatts inom 


driftbolaget Västvatten AB medför att 


bolaget bättre svarar upp till dessa krav.   


 


Sotenäs kommun har en 


försörjningsprognos av vatten och avlopp 


som inte följer befolkningsprognosen. 


Detta beror på att andelen delårsboende 


och fritidsfastigheter är stort i kommunen 


och denna problematik behöver vara i 


fokus för att kunna hantera ökad vatten- 


och avloppsmängd under 


sommarmånaderna. 


 


Långsiktig planering: För att använda 


kollektivets pengar och bolagets resurser 


på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 


hela kedjan av VA-planering med VA-


översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 


tillsammans med rådgivning för 


fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 


planeringsarbete med effektiva lösningar 


krävs ett tydligt samarbete mellan 


förvaltningar, bolag och politiken.  


 


Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer 


taxorna behöva höjas i snabbare takt 


framöver beroende på ett uppdämt 


investeringsbehov och ökande krav på 


vatten- och avloppstjänster. Dagens 


taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 


kostnader, vilket beror på hur tidigare 


finansiering av anläggningar har skett 


(bland annat genom statliga medel). 


 


Investeringar inom bolaget förväntas öka 


då kapaciteten på verk behöver utökas 


och underhållet av anläggningar behöver 


komma i fas med reinvesteringstakten. 


 


Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 


om underhåll av anläggningar och 


ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 


utmaning. VA-verksamheten är 


kapitalintensivt och många 


kommunkoncerner har en hög belåning. 


Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 


förändringar i ränteläget har stor påverkan 


på den framtida kostnadsutvecklingen och 


brukningsavgiften. 


 


Skatteverkets granskning av ränteavdrag 


enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 


angående inkomstdeklaration 2017 - 2018 


kan innebära ytterligare kostnader för 


kollektivet. Skatteverket har ändrat 


ställning i denna fråga och anser att 


räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar 


till Sotenäs kommun för belåning av 


anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 


i Kammarrätten och beslut inväntas. 
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Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 


vatten har idag för stor tillförsel av 


näringsämnen via dess tillflöden. För att 


reducera detta krävs renovering av 


befintliga våtmarker och eventuellt 


nyanläggning av en ny våtmark vid det 


största tillflödet till sjön för att få en bättre 


status på Tosteröds vatten på lång sikt. 


Den aktuella situationen i 


råvattentäckterna innebär att man bör 


anpassa dricksvattenberedningen vid Dale 


vattenverk genom att införa ett biologiskt 


behandlingssteg, ett sådant processteg är 


en investering i nivån 17 - 20 miljoner. Om 


det pågående projektet med en 


landbaserad odling av ca 100 000 ton 


lax/år blir av så kommer det att bli 


nödvändigt med en översyn av tillgången 


på framför allt råvatten för att kommunen 


ska ha möjlighet till fortsatt expansion och 


inflyttning. Kontroll och övervakning av 


Dämmena vid båda sjöarna är en 


fortlöpande process, i linje med ny 


lagstiftning 


 


Avlopp: Reningsverken Omholmen och 


Hunnebostrand är idag hårt belastade. 


Hänsyn/förankring kring detta måste tas i 


samband med all utbyggnad i kommunen.  


Arbete/utredning kring lämpliga åtgärder 


för vår avloppshantering i framtiden har 


slutförts under året. Styrelsens 


inriktningsbeslut ska under kommande år 


diskuteras och förankras med kommunen. 


 


Omholmens reningsverk har en 


komplicerad reningsprocess för att rena 


vattnet. Verket har svårigheter att nå 


gränsvärden för utgående vatten som är 


satta för verket och det finns ett större 


upprustningsbehov av verket.  


 


Hunnebostrands och Todderöds 


reningsverk är sommartid hårt belastade 


och Hunnebostrands reningsverk har inte 


kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 


belastningen behöver verket utökas med 


ytterligare krav på hantering av 


avloppsvatten i form av kväverening, vilket 


erfordrar ett nytt tillstånd.  


 


En utbyggnad av kommunikationen till 


våra yttre anläggningar, främst 


pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- 


och miljöperspektiv. 


 
Den statliga utredningen om hantering av 


avloppsslam som presenterades 2020 har 


ännu inte resulterat i några konkreta 


framtida krav. Slamfrågan är ständigt 


aktuell och vi behöver vara förberedda på 


förändrade kostnader och/eller krav på 


annan hantering av vårt slam. 


 


Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 


och planering för förnyelse genomförs för 


att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 


och på rätt plats. 


 


Arbetet med gamla ledningsrätter och 


ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 


många år framöver då flera ledningar i 


Sotenäs ligger på fastigheter utan 


rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 


ledningar innebär omprioriteringar i både 


tid och pengar.  


 


Ett strukturerat arbete för att reducera 


saltvatteninträngningar i ledningsnätet 


krävs. Detta för att reducera mängden 


ovidkommande vatten samt för att skydda 


de biologiska processtegen vid verken.  


 


Klimatförändringar ger större och 


intensivare regn, vilket resulterar i 


översvämningar på nätet. Arbete med att 


klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 


Sannolikt kommer också i framtiden större 


krav på rening av dagvatten. Höjning av 


havsnivån ökar risken för 


saltvatteninträngning. 


 


Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 


Svenskt Vatten. Verksamheten inom 


Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 
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del inriktad mot tillämpad forskning och 


utveckling av intresse för Svenskt Vattens 


medlemmar. Målet är att främja 


utvecklingen av ny kunskap inom 


områdena för vattentjänsternas alla delar, 


stödja branschens behov av kompetens-


försörjning samt se till att framtagen 


kunskap sprids.  


 


Utöver branschföreningen är Västvatten 


med i ett antal andra nätverk för forskning 


och utveckling. Starkast engagemang har 


vi i DRICKS där Västvatten är 


medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 


DRICKS är en centrumbildning för 


dricksvattenforskning vid Chalmers, 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 


Lunds tekniska högskola med målet att 


tillsammans med andra bidra till en 


säkrare dricksvattenförsörjning. 


 


Västvatten är även en aktiv medlem i 


teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 


Klustret är ett samarbete mellan tekniska 


högskolor, offentlig sektor och företag. VA-


teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 


lösningar till framtidens utmaningar för 


svenska kommuner och vattentjänstbolag. 


Fokusområden är främst framtidens 


avloppsvattenrening, energi och 


resurshushållning samt klimat - samhälle - 


vatten.  


 


Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 


delar berörs av miljöbalken och dess 


förordningar. Anläggningarna omfattas av 


anmälnings- och tillståndsplikt enligt 


miljölagstiftningen. 


 


För vattenverken avser tillstånden uttag av 


vatten och för reningsverken avser de 


behandling av hushållens och industrins 


avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 


framför allt miljön genom utsläpp av renat 


avloppsvatten till recipient och genom 


omhändertagande av avloppsslam. 


 


Provtagning görs löpande för att visa att 


gällande tillstånd och villkor följs och hur 


miljön utanför våra reningsverk påverkas. 


 


Det löpande miljöarbetet kräver brett 


engagemang, tålamod och 


framförhållning. Vi försöker hela tiden att 


blicka framåt och utmana oss själva. 


Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 


vara en resa för ständig förbättring. 


 


Bolagets styrelse 
Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av 


fem ledamöter och högst tre suppleanter. 


Kommunfullmäktige i kommunen utser 


sina representanter till styrelsen samt vem 


som ska vara ordförande respektive vice 


ordförande. Dessa utses att ingå i 


styrelsen under mandatperioden på fyra 


år. Styrelsen inklusive suppleanter består 


av en kvinna och sju män. 


 


Under året har tre av fem styrelsemöten 


skett digitalt på grund av Covid-19. Alla 


beredningar har skett digitalt. 


 


Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-


kostnadsprincipen vilket innebär att de 


nödvändiga kostnaderna som krävs för att 


tillhandahålla respektive vattentjänst ska 


finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 


säga de nödvändiga kostnader som 


uppkommer för att till exempel ta hand om 


spillvatten finansieras via motsvarande 


avgift.  


 


Den taxefinansierade verksamheten får 


inte gå med vinst. Eventuella överuttag 


eller underuttag av brukningsavgifter 


redovisas som skuld/fordran till VA-


kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 


VA-fonder för specifika ändamål som 


gynnar hela kollektivet. 


 


Årets överuttag uppgår till 133 tkr 


(2 774 tkr). Totalt är ackumulerat 


underuttag 887 tkr (1 020 tkr), se not 17. 
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Överuttaget är för att återställa tidigare års 


underuttag. 


 


Årets resultat och förslag till 


vinstdisponering 


Sotenäs Vatten AB:s resultat för 


räkenskapsåret 1 januari 2021-  


31 december 2021 är 0 tkr.  


 


Bolaget genererar ingen vinst och således 


sker ingen ökning/minskning av det egna 


kapitalet. 


 


Till årsstämmans förfogande står inga 


vinstmedel. Det finns således inget 


resultat att disponera. 


 


Intäkter 


Bolagets intäkter består till största del av 


bruknings- och anläggningsavgifter från 


abonnenterna i taxekollektivet. Under året 


höjdes brukningsavgiften med 9,0 % och 


anläggningsavgiften med 5,0 %. Taxan 


beslutas årligen av kommunfullmäktige. 


 
Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 


varierar över åren beroende på vatten-


förbrukningen som påverkar den rörliga 


delen av taxan. 


 


Årets förändring av intäkterna 


(brukningsavgifter) blev en ökning med 


9,2 % jämfört med föregående årsutfall. 


Ökning av brukningstaxan för 2021 var  


9,0 %.  


 


Kostnader 


Sotenäs Vatten AB har ingen egen 


personal utan köper sina tjänster av 


Västvatten AB. 


 


Större delen av kostnaderna består av 


köpta tjänster från driftbolaget Västvatten 


AB samt avskrivningar.  


 


I Västvatten AB finns all personal.  


 


 


Finansiering och räntekostnad 


Sotenäs kommun AB:s låneportfölj består 


av direkta lån (243 000 tkr) via 


Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter 


sin egen finansiering med ramborgen via 


Sotenäs kommun. Ingen nyupplåning har 


skett under året. 


 2021 2020 


Låneskuld 243 000 tkr 243 000 tkr 


Långivare Kommuninvest Kommuninvest 


Genomsnittlig 
räntebindning 


2,29 3,21 


Genomsnittlig 
kapital-


bindning 


2,29 3,21 


Genomsnittlig 
ränta (%) 


0,55 0,52 


 


Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 


genomsnittsräntan har under året varit 


0,55 %. Budgeterad ränta var 0,7 %. 


Lägre ränta än budgeterat har gett ett 


positivt utfall. 


 


Sotenäs kommun finansierar Sotenäs 


Vatten AB till 1 % via det egna kapitalet. 


Finansiering sker även genom förutbetalda 


anläggningsavgifter, vilka är en 


engångsavgift som betalas vid anslutning 


och som periodiseras över anläggningens 


beräknade livslängd, brukningsavgifter 


(löpande intäkter för vatten och avlopp) 


samt externa lån. 


Nyckeltal 2021 2020 


Andel 
ägarfinansiering 


1 % 1 % 
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Skatt 


Skatteverkets granskning av 


inkomstdeklaration 2017 - 2018 har 


föranlett ett beslut från Skatteverket om att 


bolaget ska betala skatt för räntan på det 


dåvarande lånet via Sotenäs kommun. 


Ärendet pågår i Kammarrätten. Om 


Skatteverket vinner processen innebär det 


en extra beskattning på cirka 350 tkr. 


 


Investeringar 


Investeringar har skett med 29 834 tkr 


(20 816 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 


uppgår till 6 286 tkr (8 475 tkr). 


Investeringar 2021 2020 


Reinvestering 17 480 16 072 


Omvandling 12 303 744 


Exploatering 51 4 000 


Bruttoinvesteringar 29 834 20 816 


Fakturerade 
anläggningsavgifter 


-6 286 -8 475 


Årets 
finansieringsbehov 


investeringar 


23 548 12 341 


 
Reinvestering: Reinvesteringar i befintliga 


VA-anläggningar såsom ledningsnät, 


vattenverk, reningsverk och yttre 


anläggningar. 


 


• Klippsjön dagvatten: Syftet med 


projektet är att leda bort dagvatten som 


idag tas om hand lokalt, projektering 


pågår men utförandet har flyttats fram 


till fördel för skyfallsdrabbade gator. 


• Postgatan/Höjdlyckegatan: Ny 


dagvattenledning för att minska 


mängden ovidkommande vatten samt 


omläggning av gamla ledningar. Efter 


sommarens skyfall har prioriteringen 


mellan detta projekt och Myrvägen 


kastats om. 


• Myrvägen Bohus-Malmön: Ny 


dagvattenledning för att minska 


mängden ovidkommande vatten. 


• Smögens vattentorn: på grund av risk 


för nedfallande föremål har stängsel 


och skyltar satts upp. 


• Dämmet Lilla Dale vatten:  Nytt dämme 


utanför det gamla har byggts under 


perioden. 


• Omholmen och Hunnebo ARV 


reservkraft: framflyttad. 


• Omholmen biotorn: utredning om ARV 


framtid pågår, framflyttad. 


• Omholmen ARV renshantering: 


Arbetsmiljö. Kalkyl under framtagande. 


• Omholmen ARV: Byte fasadklädsel. 


• Hunnebo ARV: Slamavvattning 


• Klevån PST: Ny pumpstation har ersatt 


den gamla som lutade och riskerade att 


rasa.  


• Todderöd: Relining av 


spillvattenledningar och serviser under 


hösten. 


 


Omvandling: VA-utbyggnad enligt 


kommunal VA-utbyggnadsplan eller som 


påkallats efter länsstyrelsens beslut 


alternativt definierats i samband med 


tillsynsmyndighetens inventeringar. 


 


• Hästskobacke Bohus-Malmön: 


Entreprenad har pågått under hela 


2021 och planeras vara färdig i början 


av 2022.  


• Kroken: utförs efter Hästskobacke 


 
Exploatering: VA-utbyggnad som initieras 


av privata exploatörer eller kommunens 


mark- och exploateringsverksamhet. 


 


• Undersökningskostnad för området 


Kungskullen har tillkommit efter 


domstolsbeslut om 


verksamhetsområde. 


• Ellene 2:28: Ledningar till och inom 


området utfördes 2020. Nya fastigheter 


har tillkommit 2021 och projektering av 


tillkommande ledningar har påbörjats. 


 


Anläggningsavgifter:  


Anläggningsavgifter har under perioden 


fakturerats till ett belopp av 6 286 tkr. Det 


är främst strötomter som har fakturerats. 


En strötomt ligger i ett område som sedan 
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tidigare är inkopplat på det kommunala 


vatten- och avloppsnätet och där en ny 


fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse 


avgifter för servis, förbindelsepunkt, 


lägenhet och tomtyta. 


 


Särredovisning av investeringar överstigande 


bolagets egna kapital 


Alla projekt revideras löpande, framför allt i 


samband med budgetarbetet, vilket kan 


påverka särredovisningen och därmed 


initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 


Nedan sker jämförelse mot budget 


antagen av kommunfullmäktige  


2020-12-10. 


 


1)Smögens Vattentorn är i större behov av 


renovering och nytt åtgärdsförslag är under 


framtagande. Avvaktar budgetanslag tills 


åtgärdsförslaget är klart. 


 


Avskrivningar 


Avskrivningarna på 14 662 tkr (14 129 tkr) 


är lägre än de budgeterade 14 945 tkr, 


vilket beror på en lägre investeringstakt 


samt aktivering senare än budgeterat. 


Balansräkningen 


 


Balansomslutning 


Balansomslutningen är 361 438 tkr 


(355 377 tkr). Skillnaden på 6 061 tkr 


beror bland annat på ökning av 


anläggningstillgångar på tillgångssidan. På 


skuldsidan beror det på högre förutbetalda 


intäkter från anläggningsavgifterna och 


avsättning på grund av översvämningen. 


 


Balansomslutning är summan av 


tillgångssidan alternativt summan av 


skulder och eget kapital i ett företags 


balansräkning. 


 


Anläggningstillgångar 


Totalt har bolaget materiella anläggnings-


tillgångar på 338 083 tkr (322 910 tkr). 


 


Finansiella anläggningstillgångar består av 


aktier i intresseföretaget Västvatten AB. 


 


Likviditet 


Bolaget har en likviditet på 173 % (260 %). 


Likviditet är ett mått på kortsiktig 


betalningsförmåga och vid 100 % är de 


likvida medlen lika stora som de 


kortfristiga skulderna. 


 


Likviditet beräknas genom att 


omsättningstillgångarna delas med 


kortfristiga skulder. 


 


Soliditet 


Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 


betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 


1 % (1 %). Den låga soliditetens beror på 


att taxekollektivet inte ska gå med vinst 


utan de över- eller underuttag som 


uppkommer bokas som skuld respektive 


fordran på kollektivet. 


 


Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 


och obeskattade reserver med avdrag för 


uppskjuten skatt) i procent av 


balansomslutning. 


Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital 


Investeringar Upp-
arbetat 


(tkr) 


Budget 
(tkr) 


Utförande 
(år) 


Reinvestering 


Klippsjön 
dagvatten1) 


876 5 700 2021 


Postgatan/ 
Höjdlyckegatan 


- 8 100 2022 


Myrvägen 
Bohus-Malmön 


- 4 000 2023 


Smögens VT1) 3 291 4 500 2020 


Dämme Lilla 
Dale vatten1) 


8 014 7 700 2020-2021 


Omholmen och 
Hunnebo ARV 
reservkraft 


- 2 500 2022-2024 


Omholmen ARV 
biotorn 


321 22 000 2023-2024 


Renshantering 
ARV 


236 5 000 2021-2022 


Omvandling 


Hästskobacke 
Bohus-Malmön 


13 290 12 100 2021 


Kroken 1 116 9 700 2022 


Exploatering 
Ellene 2:38 3 547 4 100 2020 
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Internkontroll 
Under 2021 har internkontroll genomförts 


inom tre kontrollområden:   


• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut 


• Reserv- & Nödvatten 


• IT-säkerhet (NIS) 


 


Kontrollen visade på att de styrelse- och 


ledningsgruppsbeslut som har antagits har 


genomförts. En lista på alla styrelse- och 


ledningsgruppsbeslut finns och 


genomgång av denna sker regelbundet på 


bolagets ledningsgruppsmöten. 


 


Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver 


informationen och kunskapen kring detta 


öka samt att det behöver arbetas vidare 


med krisberedskapsorganisationen. 


Området tas upp för kontroll igenom om 


några år. 


 


NIS är en ny lagstiftning och detta område 


arbetas det med inom organisationen. 


Under året har bland annat utskick av 


Phisingmail skett som en del i att testa vår 


organisations IT-säkerhetskunskaper. 


Policy, regler och rutiner är under 


framtagande. Området tas upp för kontroll 


igenom om några år. 


 


God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommunen och 


deras bolag uppfylla god ekonomisk 


hushållning samt definiera vad det betyder 


för varje enskilt bolag. Kommunens 


antagna mål för god ekonomisk 


hushållning för Sotenäs Vatten AB är att 


andel debiterad mängd vatten av 


producerad mängd vatten ska vara minst 


80 %. 


 


För Sotenäs Vatten AB har god ekonomisk 


hushållning uppnåtts. 


 
1 Svenskt vatten, En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett 
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   


 


Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 


sammandrag. 


 


*2019 genomfördes en kundundersökning, dock 


framgår inget specifikt index för kundnöjdhet. 


Kundundersökning genomförs vart 3:e år. 


 


 


 


 


 


2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 


anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   


Flerårsöver-
sikt 


2021 2020 2019 2018 2017 


Total  
omsättning 
(tkr) 


67 335 58 931 60 125 59 001 55 855 


Balans-
omslutning  
(tkr) 


361 438 355 377 350 
185 


334 573 329 460 


UB lån  
(tkr) 


243 000 243 000 245 
000 


236 000 235 838 


Genomsnittlig 
ränta  
(%) 


0,55 0,52 0,47 0,13 0,6 


      


Årskostnad 
Typhus A  
(kr)1 


10 189 9 350 9 350 8 570 8 385 


Årskostnad 
Typhus B  
(kr)2 


96 710 88 670 84 390 81 270 79 460 


Driftkostnad/ 
abonnemang 
(kr) 


10 658 9 393 9 677 9 602 9 127 


Antal läckor 
(st.) 


17 16 17 34 26 


Antal 
driftstopp 
(avlopp)  
(st.) 


11 8 13 83 10 


Kundnöjdhets-
index* 


- -  - - 


Förtroende för 
kranvatten 


- - 83 % - - 


Förtroende för 
att 
avloppsvatten 
renas 
tillräckligt 


- - 63 % - - 


Debiterad 
mängd vatten 
(%) 


81 83 80 81 81 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 


av ett år. 


Sotenäs Vatten AB    
    
Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020 


  
 


 


Rörelsens intäkter 
 


 
 


Nettoomsättning 1 66 416 58 229 


Övriga rörelseintäkter 2 919 702 


Summa intäkter 
 


67 335 58 931   
  


Rörelsens kostnader 
 


  


Material och varor  -3 782 -4 328 


Entreprenader  -3 413 -2 898 


Övriga externa kostnader 3,4 -43 948 -36 133 


Personalkostnader 5 -226 -170 


Avskrivningar och 
utrangeringar 


6 -14 662 -14 129 


Summa kostnader  -66 031 -57 658 


    


Rörelseresultat  1 304 1 273 


    


Resultat från finansiella 
poster 


   


Ränteintäkter 7 37 20 


Räntekostnader 8 -1 338 -1 281 


Summa efter finansiella 
poster 


 3 12 


    


Skatt på årets resultat 9 -3 -12 


Årets resultat 
 


0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 


bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 


Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31   
  


TILLGÅNGAR 
 


    
  


Anläggningstillgångar 
 


  


VA-anläggningar 11 284 983 286 614 


Maskiner och tekniska anläggningar 12 16 538 15 607 


Inventarier 13 495 496 


Pågående investeringar 14 36 067 20 193   
338 083 322 910   


  


Finansiella anläggningstillgångar 
 


  


Andelar i intresseföretag 15 725 725 


  725 725 


    


Summa anläggningstillgångar  338 808 323 635 


    


Omsättningstillgångar 
 


  


Kundfordringar 
 


4 445 5 639 


Skattefordringar 24 345  


Fordringar hos Sotenäs kommun 16 14 941 23 763 


Fordringar hos koncernföretag inom 
Sotenäs kommun 


 
1 069 93 


Underuttag VA-kollektivet 17 887 1 020 


Övriga fordringar  12 284 


Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 


18 931 943 


  
22 630 31 742   


  


Summa omsättningstillgångar 
 


22 630 31 742   
  


SUMMA TILLGÅNGAR 
 


361 438 355 377 
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Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31   
  


EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 


    
  


Eget kapital 
 


  


Bundet eget kapital 
 


  


Aktiekapital 19 2 500 2 500   
2 500 2 500   


  


Fritt eget kapital 
 


  


Årets resultat 
 


0 0   
0 0   
  


Summa eget kapital 
 


2 500 2 500   
  


Avsättningar    


Övriga avsättningar 20 4 978 1 706 


  4 978 1 706 


Långfristiga skulder    


Lån av Kommuninvest 21 243 000 243 000 


Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 


22 76 981 73 364 


VA-fond 23 20 901 22 616 


  340 882 338 980 


    


Kortfristiga skulder 
 


  


Överuttag VA-kollektivet 17 0 0 


Leverantörsskulder 
 


6 396 3 536 


Skulder till Sotenäs kommun 1 132 1 000 


Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 185 339 


Skulder till intresseföretag  2 067 2 490 


Aktuell skatteskuld 24 15 15 


Övriga skulder  1 997 2 629 


Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 


25 1 286 2 182 


  
13 078 12 191   


  


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   361 438 355 377 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 


året. 


Kassaflödesanalys  Not 2021 2020  
   


Den löpande verksamheten    


Resultat efter finansiella poster  3 12 


Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 


26 10 275 10 064 


Justering  -2 -1 


Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 


 10 276 10 075 


 
   


Förändringar i rörelsekapital    


Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar  -534 2 556 


Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder  888 2 770 


Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 


 10 630 15 401 


 
   


Investeringsverksamheten    


Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -29 834 -21 373 


Förvärv av finansiella tillgångar  0 0 


Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 


 -29 834 -21 373 


 
   


Finansieringsverksamheten    


Förändring avsättning  3 272 0 


Upptagna lån  0 0 


Amortering av lån  0 -2 000 


Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter  6 286 8 475 


VA-fond  0 0 


Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 


 9 558 6 475 


 
   


Årets kassaflöde  -9 646 503 


Likvida medel vid årets början  16 23 763 23 260 


Likvida medel vid årets slut 16 14 117 23 763 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 


med årsredovisningslagen (1995:1554) 


och Bokföringsnämndens allmänna råd, 


BFNAR 2012:1. 


 


Tillgångar, avsättningar och skulder har 


värderats till anskaffningsvärden om inget 


annat anges nedan. 


 


Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 


tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 


allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 


till självkostnadsprincipen.  


 


Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 


vad som erhållits eller kommer att erhållas 


vid leverans till kund.  


 


Intäkter i form av anläggningsavgifter 


redovisas som långfristig skuld (förutbetald 


intäkt) och periodiseras linjärt över 


respektive anläggningstillgångs 


nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 


avgiften samt årets del av avskrivningen.  


Över- eller underuttag av brukningsavgifter 


redovisas som minskade alternativt ökade 


intäkter. 


 


Fordringar upptas till det belopp som efter 


individuell prövning beräknas bli betalt. 


 


Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 


till anskaffningsvärde minskat med 


ackumulerade avskrivningar. I 


anskaffningsvärdet ingår förutom 


inköpspriset även utgifter som är direkt 


hänförliga till förvärvet.  


 


Några räntor har ej aktiverats under året. 


Indirekta tillverkningskostnader som utgör 


mer än en oväsentlig del av den 


sammanlagda utgiften för tillverkningen 


och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 


har räknats in i anskaffningsvärdet. 


För de materiella anläggningstillgångarna 


där skillnaden i förbrukningen av 


betydande komponenter bedömts vara 


väsentlig har de delats upp i komponenter 


och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 


som övertogs från kommunen är upplagda 


på samma sätt som de övertogs. 


 


Tillkommande utgifter 


Tillkommande utgifter som uppfyller 


tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 


redovisade värde. Utgifter för löpande 


underhåll och reparationer redovisas som 


kostnader när de uppkommer. 


 


Avskrivningar 


Avskrivning sker linjärt över tillgångens 


beräknade nyttjandeperiod eftersom det 


återspeglar den förväntade förbrukningen 


av tillgångens framtida ekonomiska 


fördelar. Avskrivningen redovisas som 


kostnad i resultaträkningen. 


 


Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 


Byggnader 20-75 år 


Processkonstruktioner 30-75 år 


El o automation 10-35 år 


Maskiner o pumpar 10-30 år 


Markanläggningar 15-75 år 


Inventarier o verktyg 3-10 år 


Transportmedel 5-15 år 


Anläggningsavgifter 75 år 


*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 


201805. 


 


Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 


operationella leasingavtal. 


Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 


förstagångshyra men exklusive utgifter för 


tjänster som försäkring och underhåll, 


redovisas som kostnad linjärt över 


leasingperioden. 


 


Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Sotenäs 


kommun. I resultat- och balansräkning 


samt not redovisas mellanhavanden till 
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andra företag som ingår i Sotenäs 


kommun under rubriken koncernföretag 


inom Sotenäs kommun.  


Bolaget äger 29 % av Västvatten AB. I 


resultat- och balansräkningen samt not 


redovisas mellanhavanden till Västvatten 


AB under rubriken intresseföretag. 
Noter 


Noter till resultaträkningen 


 


 


 


Upplysning: Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 


694 tkr/år. Uppsägningstid är 6 månader.  


Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 4 tkr som 


löper till och med 2028-12-31. Uppsägningstid är 6 


månader. 


 


 


Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 


anställd personal. Tjänster för administration, drift 


och underhåll har köpts från Västvatten AB. 


 


Återbäring Sinfra återfinns på posten övrigt. 


 


Not 1 Nettoomsättning 


 2021 2020 


Fakturerade 
brukningsavgifter till 
Sotenäs kommun 


1 532 1 343 


Fakturerade 
brukningsavgifter till 


koncernföretag 
inom Sotenäs 


kommun 


5 245 5 125 


Fakturerade 
brukningsavgifter till 


övriga 


55 389 50 482 


Årets upplösning av 
investeringsfond 


1 715 1 715 


Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 


2 668 2 338 


Årets överuttag (-) / 
underuttag (+) 


brukningsavgifter 


-133 -2 774 


Summa 66 416 58 229 


Not 2 Övriga rörelseintäkter 


 2021 2020 


Erhållna 
kommunala bidrag 


0 0 


Destruktionsintäkter 
slam – 


Koncernföretag 
inom 


Sotenäskommun 


0 0 


Destruktionsintäkter 
slam – övriga 


457 532 


Övriga intäkter 462 170 


Summa 919 702 


Not 3 Övriga Externa kostnader 


 2021 2020 


Köp av tjänster från 
Västvatten AB 


(intresseföretag) 


22 368 20 926 


Elkostnader 5 475 3 682 


Slamkostnader 2 382 2 178 


Övriga 
driftkostnader 


13 723 9 347 


Summa 43 948 36 133 


Nyttjanderättsavtal   


Inom ett år 0 0 


Mellan ett till fem år 694 673 


Senare än fem år 4 4 


Summa 698 677 


   


Årets redovisade 
nyttjanderättsavtalskostnad 


678 659 


Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 
revisorer 


Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 


EY 2021 2020 


Revisionsuppdrag 50 45 


Andra tjänster 0 53 


Summa 50 98 


Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 


 2021 2020 


Löner och 
ersättningar 


185 132 


(varav tantiem o.d.) 0 0 


Sociala kostnader 33 21 


(varav 
pensionskostnader) 


0 0 


Övriga 
personalkostnader 


8 17 


Summa 226 170 


Not 6 Avskrivningar 


 2021 2020 


Avskrivningar på  
VA-anläggningar 


13 390 13 164 


Avskrivningar på 
maskiner 


1 234 876 


Avskrivningar på 
inventarier 


38 35 


Utrangeringar 
inventarier 


0 54 


Summa 14 662 14 129 


Not 7 Ränteintäkter 


 2021 2020 


Ränteintäkter 
bankkonto 


0 0 


Ränteintäkter 
kortfristiga 
fordringar 


19 8 


Ränteintäkter 
skattekonto 


0 0 


Övrigt 18 12 


Summa 37 20 
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Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 


2020 var 21,4 %. 


 


 


Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 


2017 och 2018. Ärendena pågår i Kammarrätten 


och handlar om att beskattas för räntekostnaden 


som betalades till Sotenäs kommun. Om 


Skatteverket vinner processen innebär det en extra 


beskattning på cirka 350 tkr. Under året skedde in 


inbetalning till Skatteverket då de ej förlängde sitt 


anstånd. 


 


Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 


Det finns således inget resultat att disponera. 


Noter till balansräkningen 


 


 


Not 8 Räntekostnader 


 2021 2020 


Räntekostnader till 
Sotenäs kommun 


0 0 


Övriga 
räntekostnader 


1 338 1 281 


Summa 1 338 1 281 


Not 9 Skatt på årets resultat 


 2021 2002 


Skattekostnad 2021 3 12 


Skattekostnad 2020 0 
 


Summa 3 12 


Avstämning skatt på årets resultat 


 2021 2020 


Ej avdragsgilla 
kostnader 


15 57 


Ej skattepliktiga 
intäkter 


0 0 


Summa 15 57 


Not 10 Förslag till vinstdisposition 


 2021 2020 


Balanserade 
vinstmedel 


0 0 


Årets resultat 0 0 


Summa 0 0 


Not 11 VA-anläggningar 


 2021 2020 


Ingående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


512 906 479 785 


Årets anskaffningar 11 759 33 121 


Årets utrangeringar 0 - 


Utgående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


524 665 512 906 


   


Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-226 292 -213 128 


Årets avskrivningar -13 390 -13 164 


Årets utrangeringar 0 - 


Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-239 682 -226 292 


Redovisat värde 
vid årets slut 


284 983 286 614 


Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 


 2021 2020 


Ingående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


19 646 11 732 


Årets anskaffningar 2 165 7 899 


Årets utrangeringar 0 15 


Utgående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


21 811 19 646 


   


Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-4 039 -3 149 


Årets avskrivningar -1 234 -875 


Årets utrangeringar 0 -15 


Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-5 273 -4 039 


Redovisat värde 
vid årets slut 


16 538 15 607 
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2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i 


Västvatten AB. I samband med det förvärvade de 


725 aktier samt tog över 29 % av ägarandelen i 


Västvatten AB.  


Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 


checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 


har inte ställt någon säkerhet för 


koncernkontokrediten. 


 


 


 


Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017 och 
2021.  
 


I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest. 


 


 


Not 13 Inventarier 


 2021 2020 


Ingående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


4 238 4 228 


Årets anskaffningar 36 118 


Årets utrangeringar -257 -108 


Utgående 
ackumulerade 


anskaffningsvärde 


4 017 4 238 


   


Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-3 742 -3 761 


Årets avskrivningar -37 -35 


Årets utrangeringar 257 54 


Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 


-3 522 -3 742 


Redovisat värde 
vid årets slut 


495 496 


Not 14 Pågående investeringar 


 2021 2020 


Ingående nedlagda 
utgifter 


20 193 39 958 


Årets nedlagda 
utgifter 


29 834 21 373 


Under året 
direktavskrivet 


0 0 


Under året överfört 
färdigställda 


-13 960 -41 138 


Redovisat värde 
vid årets slut 


36 067 20 193 


Not 15 Andelar i intresseföretag 


Västvatten AB 
556901-9622 


2021 2020 


Säte Uddevalla Uddevalla 


Andelar av röster 
och kapital 


29 % 29 % 


IB 
Bokfört värde 


725 725 


Årets inköp 0 0 


UB Eget 
kapitalandel 


725 725 


Resultatandel 0 0 


Not 16 Fordringar/Lån av kommunen 


 2021 2020 


Likvida medel, 
kommunens 
bankkonto 


14 117 23 763 


Beviljad kredit 2 000 2 000 


Utnyttjad kredit 0 0 


Övrig fordran 
Sotenäs kommun 


824 0 


Summa 14 941 23 763 


Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 


 2021 2020 


Underuttag  
VA- kollektivet 2021 


133 - 


Överuttag  
VA- kollektivet 2020 


2 774 2 774 


Underuttag  
VA- kollektivet 2019 


-1 492 -1 492 


Underuttag  
VA- kollektivet 2018 


-2 770 -2 770 


Underuttag  
VA-kollektivet 2017 


-1 596 -1 596 


Överuttag  
VA-kollektivet t.o.m. 


2016-12-31 


2 064 2 064 


Summa -887 -1 020 


Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna 
intäkter 


 2021 2020 


Upplupna intäkter 7 0 


Förutbetalda 
kostnader 


924 943 


Summa 931 943 


Not 19 Antal Aktier 


 2021 2020 


Antal Aktier (st.) 2 500 2 500 


Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 


Not 20 Avsättningar 


 2021 2020 


Befarade 
skadestånd 


4 978 1 706 


Summa 4 978 1 706 


Not 21 Externa Lån 


 2021 2020 


Kommuninvest 243 000 243 000 


Summa 243 000 243 000 


Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter 


 2021 2020 


Ingående inbetalda 
värden 


92 273 83 798 


Årets inbetalningar 
värden 


6 286 8 475 


Utgående 
inbetalda värde 


98 559 92 273 


   


Ingående upplösta 
periodiserade 


värden 


-18 909 -16 571 


Årets upplösning -2 669 -2 338 


Utgående 
upplösta 


periodiserade 
värden 


-21 578 -18 909 


Redovisat värde 
vid årets slut 


76 981 73 364 
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Uppbokat som skattefordran är inbetalning till 
Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i 
Kammarrätten.  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Händelser efter balansdagen 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust. 
 


  


Not 23 VA fond 


 2021 2020 


Ingående VA fond 22 616 24 331 


Årets 
periodiseringar 


-1 715 -1 715 


Redovisat värde 
vid årets slut 


20 901 22 616 


Not 24 Skattefordran/Skatteskuld 


 2021 2020 


Aktuell 
skattefordran 


345 0 


Aktuell skatteskuld -15 -15 


Summa 330 -15 


Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 


 2021 2020 


Upplupna ränte-
kostnader december 


147 156 


Upplupna elkostnader 
december 


923 377 


Upplupna 
entreprenörskostnader 


90 1 072 


Upplupna 
underhållskostnader 


0 259 


Övriga upplupna 
driftkostnader 


126 318 


Summa 1 286 2 182 


Not 26 Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalysen 


 2021 2020 


Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet med mera 


Avskrivningar 14 662 14 129 


Direktavskrivningar 0 0 


Årets 
periodiserade/upplösta 


anläggningsavgifter 


-2 669 -2 338 


Årets 
periodiserade/upplösning 


VA-fond 


-1 715 -1 715 


Årets uppbokade skatt -3 -12 


Summa 10 275 10 064 


Not 27 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 


 2021 2020 


Ställda panter Inga Inga 


Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Resultat- och balansräkning kommer att 


föreläggas årsstämman 2022-05-16 för 


fastställelse. Underskrift sker digitalt. 


 


Sotenäs Vatten AB:s styrelse:  


Peter Håkansson (Ordförande) 


Conny Stensson (Vice ordförande) 


Helene Stranne (Ledamot) 


Stig-Arne Helmersson (Ledamot) 


Jan Ulvemark (Ledamot) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Verkställande direktör 


Peter Johansson 


 


Auktoriserad revisor 


Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst 


& Young 
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2778824/1f73ac9599f63780705057f2f0886b42dcb5a5b3/?asset=verification.pdf



