
Sotenäs kommun
• 9 000 invånare vintertid

• 16 000 delårsboende

• 800 000 dagsbesök över säsong

• 750 (1200) medarbetare

• Blå majoritet sedan 2006

• ”omsättning” 500 MSEK/år



Vision 2022

Det goda kustnära livet 
som förenar tradition, 
förnyelse, hållbar 
utveckling och framtidstro.



Inriktningsmål 2019-2022

1. Årets resultat - resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning ska under kommande mandatperioden 
uppgå till 1,2 procent. 

2. Självfinansieringsnivå för nya investeringar - årets investeringar 
ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets 
resultat

3. Krav på förvaltningar -verksamhetens nettokostnader ska 
minska över tid 

4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv     
näringslivskommun. 

5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 

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

7. Varje barns potential tas tidigt tillvara så att fler får 
förutsättningar för goda livsvillkor.

8. Sotenäsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras 
vardag ska öka 

9. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 
personal 
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Gymnasiet-Vux-AME

KS Allmän vht

KF Revision över f. m.m

Vart går pengarna?



In-

vånare

Kommunfullmäktige

Överförmyndare ValberedningValnämndRevision

Kommunstyrelse Omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Byggnadsnämnd

KSTU
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Sotenäsbostäder 
AB

Sotenäs 
Rehabcenter AB

Västvatten AB

Miljönämnd 
mellersta Bohuslän

SML IT 
(avtalssamverkan)

SML Lön
(avtalssamverkan)

Rambo AB



Kommunchef

OmsorgsnämndenKommunstyrelsen

Ekonomi
Personal
Administration
Näringsliv & 
utveckling
Räddningstjänst
Teknisk 
verksamhet
Arbetsmarknad
Plan, mark och 
exploatering

Byggnadsnämnden

Bygg

Förskola
Grundskola
Gymnasiet
Vuxenutbildning
Särskola
Elevhälsa
Bibliotek
Musikskola
Kultur och fritid

Utbildningsnämnden

Äldreomsorg

Individ och 
familjeomsorg
LSS
Hälso- och 
sjukvård
MAS



Politiken

Vad? 

När?

Verksamheten

Hur? 

Vem?

Vilket uppdrag/ansvar har jag som politiker/chef?



Framgångsfaktorer

Enligt SKL

1. Politisk styrning genom 
visioner, mål och 
uppföljning

2. Struktur i styrningen och 
uppdragen

3. Dialog

4. Förtroende och tillit

5. En kultur för medskapande 
och förnyelse

”SKL Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och 
tjänstemän 2012”

Sotenäs WS 
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”Att vilja varandras framgång”

”Att skickliggöra 

varandra”
”Gå armkrok med 

varandra”



Otillåten påverkan, korruption, jäv



Tips från Coachen

• Vi är varandras arbetsmiljö 

• Om du blir arg eller undrar hur något hänger ihop 

– gå inte till enskilda tjänstemän eller häng ut 

personer på FB - gå till rätt person i kedjan, 

politiken eller chefen –

• Det är så komplicerat idag mot vad det var 

tidigare så resonera och fråga gärna 

• Säger du ja till något så får det konsekvenser, 

säger du nej till något så får det konsekvenser – allt 

du gör är ett val

• Politik är ett hantverk, det tar tid att lära sig samma 

sak som tex en bra snickare eller målare

• Det är viktigt att förankra ett beslut i tid, innan man 

har kört det för långt

• Våga fråga om råd


