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Sammanfattning  
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 030 

personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI 

och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 

 

Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste prognos 

(oktober 2020) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför 

kommande budget- och planår är fortsatt anpassning för att möta avgiften till 

kostnadsutjämningen. För 2021 minskar skatteintäkter däremot ökar generella bidrag (främst 

regleringsposten) vilket innebär en sammantagen ökning med 1,9 procent (10,3 mnkr). Den låga 

utvecklingen av skatteintäkter beror på förväntade lägre arbetade timmar. Det kompenseras av 

högre generella bidrag.  

 

Ökningen av generella bidrag avser tillskott i regleringsposten vilka för 2021 beräknas uppgå 

till 26,9 mnkr. Regleringsposten minskar därefter succesivt för de kommande åren och beräknas 

för 2024 uppgå till 13,3 mnkr. Med nuvarande resultatprognos för 2020 innebär det att 

kommunfullmäktiges finansiella resultatmål är uppfyllt över mandatperioden. Nämndernas 

besparingar på 36,5 mnkr över åren 2019 - 2022 kvarstår i planen.  För kommande år är det 

nödvändigt att fortsätta minskningen av verksamheternas nettokostnader för att möte 

kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent.  

 

I revidering av budget föreslås en ökning av kommunstyrelsens ofördelade medel med 3,0 mnkr. 

I tillskott för att extra ordinära kostnader. Därtill föreslås en ökning av arbete med hållbarhet med 

motsvarande 0,6 mnkr. Därtill föreslås att det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 

mnkr tillförs omsorgsnämnden. I övrigt föreslås flytt av driftsbidrag avseende Sotenäs 

RehabCenter AB från Utbildningsnämnden till finansförvaltningen samt överföring av ansvar för 

vandringsleder från Utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens allmänna verksamheter. I 

övrigt kvarstår tidigare justeringar. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I inne-

varande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2021 sätts till 1,0 procent. 

Verksamhetens långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning beskrivs i budgethandling. Målen 

för verksamheten är kompletterade med indikatorer enligt uppdaterad styrmodell. 
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Programförklaring 2019 - 2022 
 

Vision  

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

Programförklaring för mandatperioden 2019–2022  

Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor 

från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för 

detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.  

 
Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022 

 
Skola, utbildning, kultur och fritid  

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.  

Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.  

Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.  

Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.  

 
Vård och omsorg  

Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.  

Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser.  

I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen. 

 
Hållbarhet och utveckling  

Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.  

Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.  

Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och infra-

struktur.  

Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar.  

Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.  
 

Samhällsbyggnad  

Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.  

Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.  

Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. 

Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.  

Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Kommunen 

Belopp i mnkr 

 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Folkmängd 9 030 9 061 9 030 9 030 9 030 9 030 9 030 

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

Verksamhetens netto-

kostnader exkl. avskrivning 
487 489 505 511 522 523 532 

Avskrivningar 28 31 29 29 29 29 32 

Årets resultat 10 6 1 6 3 11 12 

Soliditet 1 69 % 70 % 70 % 73 % 74 % 75 % 76 % 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 36 % 38 % 37 % 56 % 57 % 58 % 60 % 

Nettoinvesteringar 2 35 33 43 39 77 82 44 

Självfinansieringsgrad 3 127 % 112 % 80 % 92 % 40 % 50 % 124 % 

Långfristig låneskuld - - - - - - - 

Borgensåtaganden i kronor 

per invånare 0,057 0,110      

Antal årsarbetare inklusive 

visstidsanställda 
764 740 756 746 733 712 700 

 

 

 
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 för åren 2018 - 2019. För budgetåren används bruttoinvesteringar. 
3 Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat + årets avskrivningar/ nettoinvesteringar 
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Den samlade kommunala verksamheten

Kommunala koncernen

Nämnder

Kommunstyrelsen

Ordförande: 
Mats Abrahamsson 

(M) 

Kommunchef: 
Maria Vikingsson

Utbildningsnämnden

Ordförande: 
Roland Mattsson (M) 

Förvaltningschef:
Ulf Blomqvist

Omsorgsnämnden

Ordförande :
Nils-Olof Bengtssson 

(M)

Förvaltningschef:
Lisbeth Olsson

Byggnadsnämnden

Ordförande: 
Robert Yngve (KD)

Förvaltningschef: 
Eveline Savik

Miljönämnden i  
Mellersta Bohuslän
(gemensam nämnd)

Ordförande:
Eva Abrahamsson 

(M)

Förvaltningshcef:
Eveline Savik

Koncernföretag

Sotenäsbostäder AB 
100 %

Ordförande: 
Ronald Hagbert (M)

Verkställande 
direktör:

Tomas Reuterberg

Sotenäs Vatten AB 
100 %

Ordförande:; 
Roland Mattsson (M)

Verkställande 
direktör:

Peter Johansson

Sotenäs RehabCenter 
AB 

100 % 

Ordförande: 
Mikael Sternemar (L)

Verkställande 
direktör:

Patrik Rasmussen

Rabmo AB 25 % 

Ordförande: 
Lars-Arne Staxäng 

(M)

Verkställande 
direktör: 

Mats Andresen

Stiftelse Industrihus 
100 % (vilande) 

Andra företag med 
ägarintresse

Kommuninvest 
ekonomisk 

förening 
(0,2 %)

Privata utförare

LOV hemtjänst

Skolskjuts

HVB-hem
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Nämnder/företag Verksamhet 
Privata 
utförare 

Avtals-
samverkan 

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 

avtalssamverkan 

avseende Lön och IT 

tillsammans med 

Munkedal och 

Lysekils kommuner. 

Ersättningen 2019 

uppgår till 3 % av 

nämndens budget. 

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 2019 

står för 2,4 % av 

nämndens 

kostnader. 

 

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden: 

äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- 

och familjeomsorg. Därtill finns myndighetsenhet 

för färdtjänsthandläggning. 

 

Ersättning till 

privata utförare 

avseende 

hemtjänst och 

köpta platser 

inom individ- och 

familjeomsorg 

2019 står för 12 

% av nämndens 

kostnader. 

 

 

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 att allmännyttigt kommunalt 

bostadsbolag. Bolaget har till uppgift att främja 

bostadsförsörjningen i kommunen, främja 

integration och social sammanhållning samt skapa 

trygga och hållbara boendemiljöer. 
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Sotenäs RehabCenter 

AB 

Sotenäs RehabCenter AB är en bad och rehab-

anläggning 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 

(Rambo) 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. 

  

 

 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämndorganisation samt i tre 

helägda bolag och en stiftelse: Sotenäs Vatten AB (100 %), Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs 

RehabCenter AB (100 %) och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun. Stiftelsen är i dagsläget 

vilande och avsikten är att upplösa stiftelsen. Till det kommer delägt bolag Regional 

avfallshantering AB (25 %), bolaget ägs med lika stora andelar tillsammans med Munkedals, 

Lysekils och Tanums kommuner. Utöver det finns samverkansföretaget Kommuninvest 

Ekonomisk förening (0,2 %).  

Kommunen anlitar privata utförare inom följande väsentliga områden: LOV hemtjänst, 

skolskjutsar och HVB-hem. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
Planeringsförutsättningar   

Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i senaste ekonomirapporten att kommuner och 

regioner var inför 2020 inställda på ett år med ansträngd ekonomi till följd av försvagad 

konjunktur i kombination med högt demografiskt tryck. Ingen kunde förutspå den nu pågående 

coronapandemin.  

I världsekonomi sker nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 

covid-19. Den svenska ekonomin försvagades redan under 2019 drabbas nu av både sjunkande 

inhemsk efterfrågan och fallande export.  

Den initiala pandemifasen har gett en kraftig chock för hela världsekonomin. Den stora frågan 

är i vilken grad som företag och hushåll kommer att slås ut såväl i Sverige som globalt. För att 

vågen av uppsägningar och konkurser ska stoppas måste samhällen/ekonomier börja fungera mer 

som vanligt igen: hushållens inkomster och konsumtionsefterfrågan behöver återställas, 

företagens förlorade försäljningar behöver återvända. Då allt hänger ihop detta gäller både i 

Sverige och globalt. Branscher för insats- och investeringsvaror behöver en återställd efterfrågan 

i konsumtionsvaruledet. Gränser behöver öppnas, för att det globala handelsutbytet ska 

återhämtas. Inte minst är detta viktigt för Sverige för att exportindustrin inte ska få stora 

permanenta skador.   

SKR väljer att istället för att göra prognoser ta fram kalkyler. Beräkningen av skatteintäkter 

utgår ifrån ett relativt positivt scenario. Som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera 

i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Kalkylen bygger vidare på 

att ytterligare restriktioner inte genomförs. Utan de som införts ligger kvar och avvecklas mot 

slutet av sommaren. Inga nya vågor av smittspridning antas ske. SKR sammanfattar att deras 

scenario och antaganden ses som ett bästa tänkbara utfall. 

 
Kommunsektorn 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att få stora effekter för kommunerna 

både avseende kostnader och intäkter. Det är fortfarande oklart om staten kommer att täcka 

kommunala merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, förutom det som utlovats för vård 

och omsorg. 

 
Statlig styrning 

En viktig del i kommunens budgetarbete är hur kommunerna påverkas av den statliga 

styrningen. Stabila planeringsförutsättningar är centralt för varje kommuns budgetarbete. 

 
Omfattande styrning via riktade statsbidrag 

Trots mycket kritik minskas inte antalet riktade statsbidrag. Statskontoret visar i en färsk rapport 

att den statliga styrningen ökat betydligt de senaste åren. Och är idag mycket omfattande och 

detaljerad. Styrningen sträcker sig, enligt Statskontoret, långt in i kommunernas verksamhet och 

påverkar både vads om görs och hur det ska göras. Utgångspunkten måste vara att kommuner, 

inom ramen för lag, regler och ekonomiskt utrymme, själva vill åstadkomma det bästa möjliga.  

Många riktade bidrag utformas så att de ”skyddar” vissa verksamheter ekonomiskt. De kan 

därigenom motverka nödvändig utveckling och effektivisering av en verksamhet. Medan en 

annan verksamhet istället måste utsättas för större besparingar för att kommunen fördelningen 
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fullt ut men måste klara en ekonomi i balans. Kommuner står inför att hantera en situation med 

minskade ekonomiska ramar och stora rekryteringssvårigheter. Den stora mängden riktade bidrag 

kräver också administration, där trycket också ökar i takt med ökade riktade bidrag.  

 
Det kommunala skatteunderlaget 

Kommunens skatteintäkter påverkas av skatteunderlagets utveckling samt befolknings¬-

förändringar. Skatteunderlaget har under ett antal år vuxit starkt. Utvecklingen enligt senaste 

prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar på en mycket osäker utveckling. 

SKR menar vidare att det är mer ett scenario än prognos som anges. Men konstaterar att de ser en 

ytterligare inbromsning till den lägsta ökningstakten sedan föres skattereformen 1990/91. 

Orsaken är kraftig minskning av arbetade timmar i kombination med låg lönehöjning. Detta 

motverkas till del av att enskilda näringsidkare väntas deklarera större inkomster 2020 än 2019. 

Dessutom förväntas att åtgärder insatta för att minska pandemins effekter leder till stora 

utbetalningar av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig 

föräldrapenning. 

 
Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna fortsätter att öka. Detta beror på att de anställdas pensioner belastar 

kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period. Detta för både tidigare anställda och för 

dagens anställda. Högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär fortsatt ökning av 

pensionskostnader. 

 
Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor 

betydelse för kommunens kommande planering av verksamheten och framtida 

kostnadsberäkning. Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. Befolkningen 

ökade något 2019 och har sedan 2014 varit svagt positiv. Ökningen i befolkningen mellan 2018 

och 2019 sker i huvudsak i åldersgruppen 65 – 79 år.  

För kommande år används prognos framtagen av Västra Götalands Regionen (VGR).  

 
Folkmängd, utfall 2018 och 2019 samt prognos 2030 samt ökningstakt mellan 2021 
och 2030 

Åldersgrupp 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 % 

0 60 84 67 63 62 68 69 61 -3 

1 - 5 år 354 353 363 348 352 340 346 338 -3 

6 - 15 år 741 751 733 756 763 764 749 754 0 

16 - 18 år 247 312 289 277 266 278 286 267 -4 

19 - 64 år 4 673 4 556 4 555 4 525 4 479 4 447 4 428 4 184 -8 

65 - 79 år 2 245 2 306 2 328 2 350  2 357 2 311 2 283 2 129 -9 

80+ 710 699 714 741 771 822 868 1 137 53 

Totalt 9 030 9 061 9 049 9 060 9 050 9 030 9 029 8 870  

Källa: För 2018 -2019 SCB, För åren 2020 -2030 befolkningsprognos från VGR 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas. Inför 2021 

sker en viss ökning i åldersgruppen 6 – 15 år. De i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. Däremot 

sker en ökning i åldersgrupperna 65 +. Blickar man framåt några år till 2030 sker en dramatisk 

ökning av de i åldersgruppen 80 +. Mellan åren 2021 och 2030 prognostiseras ökningen uppgå 

till över 50 procent. Något som noga måste följas under kommande år, för planering av eventuellt 

medföljande behov inom ordinärt boende.  

Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer över 65 år och äldre är mycket hög. Andelen 

av befolkningen som är 65 år och äldre uppgår 2019 till 33 procent för 2030 beräknas enligt 
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prognosen att andelen uppgår till 37 procent. Medelåldern hos kommuninvånarna uppgår till 49,4 

år. En viss ökning jämfört med de två föregående åren. Det placerar Sotenäs på en delad femte 

plats i riket och kommunen med högst medelålder i Västra Götalands Regionen. 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket livaktigt. I kommunen finns cirka 1 300 företag 

registrerade. Förutom den mycket stark besöksnäring, med bland annat besöksmål som Nordens 

Ark och Smögenbryggan, är livsmedelsindustrin den dominerande näringsgrenen. Fler 

framgångsrika företag finns inom bland annat mekanisk industri, hantverk/bygg och handel.  

 
Antal nyregistrerade företag/1 000 invånare 

Antal 2017 2018 2019 

Sotenäs 9,5 9,2 8,1 

VGR 6,4 6,1 6,1 

Riket 6,4 6,2 6,2 

Källa: Bolagsverket och SCB 

 

Sotenäs är en utpendlingskommun. 26 procent av kommunens förvärvsarbetande befolkning, ca 

1 192 personer, arbetar utanför kommungränsen. Nettoutpendlingen uppgår 2018 till 114 

personer och ökar något jämfört med 2017.  

Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid. Svårigheten är gapat mellan 

arbetsmarknadens krav och kompetensen hos de som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Vilket kräver resurser och långsiktiga insatser för att möte behovet, inte bara utbildning utan även 

av social karaktär. Hur den pågående coronapandemin kommer att påverka framöver är i 

dagsläget svårt att förutse. 

 
Företagsetablering – landbaserad laxodling 

Under 2020 har Sotenäs arbetat med en etablering av cirkulär industripark som kommer att 

bedriva Europas största landbaserade laxodling. Med därtill hörande kringindustrier som till 

exempel slakteri och foderfabrik. Byggnadsytan beräknas bli 500 000 – 600 000 kvadratmeter 

fullt utbyggd och producera 100 000 ton lax årligen. I själva industriparken beräknas ca 2000 

personer komma att arbeta och ungefär lika många i kringindustrin.  

Ett arrendeavtal är upprättat mellan kommunen och företaget. Avtalet sträcker sig över 50 år. 

Etableringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela kommunkoncernen på många olika sätt. 

Med ökade skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med förhoppning av ökat antal invånare 

och en jämnare åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på tillgången till bostäder, 

renhållning samt vattenförsörjning vilket direkt påverkar de kommunala bolagen.  

Får inte företaget godkänt miljötillstånd kommer etableringen inte att realiseras. Företaget 

hoppas få svar under våren 2021 för att därefter komma igång med byggnadsarbeten. 

Anläggningen beräknas vara i full produktion 2026. 

 
Personal- och kompetensförsörjning 

Under kommande år märks en betydande personalavgång i kommunens organisation. Detta 

kommer sig dels av pågående generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens om 

personal. De mest svårrekryterade yrkesgrupperna är lärare, fortsatt hög efterfrågan på 
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socionomer samt medarbetare med kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. För Sotenäs del 

uppnår 119 personer 67 års ålder mellan åren 2021 – 2027. 

 
Skatter och generella bidrag 

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna. Skatteintäkter och utjämnings-bidrag 

uppgick i 2019 års bokslut till 76 procent (522,7 mnkr, föreg. år 521,1 mnkr) av de totala 

intäkterna. Utfallet 2019 innebar en ökning med endast 0,1 procent. En sådan liten ökning av 

kommunens största intäktskälla innebar också att verksamhetens nettokostnader måste anpassas i 

förhållande till intäkterna samt möjliggöra utrymme för resultat. Utfallet 2019 samt prognosen 

för kommande år innebär avsevärt lägre nivåer.  

Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent för beskattning av 

löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Ökning av skatteunderlag och därmed skatte-

intäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna 

skatteunderlag har ökat stadigt de senaste åren och uppgick vid taxeringen 2018 till 104,5 procent 

av riksgenomsnittet. En ökning jämfört med tidigare år.  

Det finns en betydande osäkerhet om hur de framtida skatteintäkterna ska bli. SKR:s senaste 

prognos för 2021 innebär att den faktiska och underliggande blir nästan lika låg som under 

finanskrisens värsta år 2009. Sotenäs kommun utgår ifrån de prognoser som SKR tar fram. Dessa 

prognoser är en viktig del i den ekonomiska planeringen. Skatteprognos som ligger till grund för 

budgeten daterad 2020-10-01. 
 
Ökningstakt skatteintäkter mellan åren 2016 – 2024 

 

Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3% 6% 3% 3% 1% -2% 2% 3% 3% 

 

Ovanstående tabell visar förändringen av skatteintäkter mellan åren för perioden 2016 – 2024. 

För 2021 minskas skatteintäkterna detta beroende på effekterna av pågående coronapandemin. 

Det innebär att ökningstakten av skatteintäkter, i genomsnitt, för mandatperioden 2019 - 2022 

endast uppgår till 1 procent. För perioden 2021 – 2024 är den genomsnittliga ökningstakten 2 

procent.  

 

Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 miljarder kronor som regeringen tillfört kommuner 

och landsting i syfte att skapa långsiktigare planeringsförutsättningar. Välfärdsmiljarderna från 

BP´2017 fördelas dels efter invånare och dels efter flyktingvariabler. Fördelning utifrån 

invånarantal så ingår ersättning i regleringsposten. För flyktingvariabler ingår det i kommunens 

budgeterade post – under generella bidrag. Denna post upphör helt 2021 och utgår därefter endast 

ifrån invånarantal.  

De ska nya välfärdsmiljarderna från BP 2018 ingår redan sedan tidigare i regleringsposten. 

 

Satsningar i samband med coronapandemin innebär förstärkningar för att kompensera för lägre 

skatteintäkter.  För 2020: 

 5 miljarder, aviserade 20/1-20, 3,1 mnkr för Sotenäs. 

 2,5 miljarder, aviserade 19/2-20, 1,5 mnkr för Sotenäs 

 15 miljarder, aviserade 2/4-20, 9,2 mnkr för Sotenäs 

 6 miljarder, aviserat 18/5-20, 2,6 mnkr för Sotenäs 
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För 2021: 

 12,5 miljarder, 7,7 mnkr för Sotenäs 

 10,0 miljarder, 6,1 mnkr för Sotenäs 

För 2022: 

 12,5 miljarder, 7,7 mnkr för Sotenäs  

 5,0 miljarder, 3,1 mnkr för Sotenäs 

För 2023 – 2024: 

 12,5 miljarder, 7,7 mnkr för Sotenäs 

 

Periodiseringsfond, avser åtgärder som är insatt för att öka bolagens likviditet innebär att i 

deklaration 2019 kan enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag 

avsätta 100 procent av vinsten, upp till 1,0 mnkr i en periodiseringsfond. En återföring till 

beskattning ska ske de påföljande 6 åren. Hur mycket detta beräknas sänka skatteunderlaget 2019 

är ännu ej klar. Däremot kompenseras kommunerna fullt ut för detta. 

 
Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift 

Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämningssystemet. Där den kommunala 

fastighetsavgiften ingår vilken är en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. Det kommunala 

utjämningssystemet består av bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan 

landets olika kommuner. Till största del innebär utjämningssystemet för Sotenäs del att 

kommunen betalar avgift till systemet. Se nedan för beskrivning av systemet. 

 

Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga 

i medborgarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 

garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. 

Medelskattekraften i Sotenäs uppgår för taxeringsår 2018 till 104,5 procent. Prognosen avseende 

medelskattekraften i förhållande till riket ses en minskning för de kommande åren. Det innebär 

vidare att kommunens bidrag ökar. Detta tack vare att kommunen är garanterad inkomstnivå 

motsvarande 115 procent av medelskattekraften i riket.  

Tabellen visar utveckling av kommunens skattekraft, prognos för förändring av 

inkomstutjämningsbidrag i kronor/invånare, skattekraft i kronor/invånare samt skattekraft i 

procent av rikets. Med nuvarande prognos sjunker kommunens egen skattekraft från 104,5 

procent 2020 till 102,3 procent 2024. Det innebär samtidigt att inkomstutjämningsbidraget ökar 

från 43 mnkr 2020 till 56 mnkr 2024. 

 
 

Inkomstutjämningsbidrag 2020 2021 2022 2023 2024 

kronor per invånare 4 749 5 462 4 704 6 023 6 231 

tkr 42 950 49 322 51 507 54 388 56 266 

Skattekraft, kr/inv 242 940 239 776 234 797 250 817 257 590 

Skattekraft i procent av rikets 104,5% 102,9% 102,6% 102,3% 102,3% 

 

Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader 

mellan kommuner, t.ex. andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot 

inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller 

politiska prioriteringar. Systemet är helt ock hållet interkommunalt. 

Kostnadsutjämning består av ett antal delmodeller för olika verksamheter och kostnadsslag. I 

varje delmodell beräknas en standardkostnad i kronor per invånare för respektive kommun eller 

region. De beräknade standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad per kommun eller 
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region. De kommuner/regioner som har en strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga 

strukturkostnaden i landet för ett kostnadsutjämningsbidrag som utgör mellanskillnaden. De 

kommuner/regioner som har en strukturkostnad som understiger den genomsnittliga 

strukturkostnaden får betala en kostnadsutjämningsavgift.  

Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare struktur än 

rikssnittet får kommunen betala en kostnadsutjämningsavgift till kostnadsutjämningssystemet. 

Storleken på avgiften har ökat markant de senaste åren, främst beroende på demografiska 

utvecklingen. Sotenäs har en lägre andel av befolkning i de olika åldersgrupperna jämfört med 

riket, i samtliga åldersgrupper förutom befolkningen +65 år.  Nedan framgår ökningstakten 

mellan åren.  

 
Ökningstakt kostnadsutjämning mellan åren 2016 – 2024 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Bidrag/avg kr/inv -520 -1 450 -1 652 -3 051 -3 316 -3 290 -3 348 -3 421 -3 505 

Befolkning antal 9 065 9 073 9 030 9 061 9 030 9 030 9 030 9 030 9 030 

Total avg mnkr -4,7 -13,2 -14,9 -27,6 -30,0 -29,7 -30,2 -30,9 -31,7 

 

 

LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade). Utjämningen avgörs av antalet personer inom kommunen som har 

insatser inom LSS. För 2021 och framåt beräknas var den preliminära beräkningen att avgiften 

kraftigt ökar för kommunens del. Från 9,8 mnkr 2019 till 13,4 mnkr för 2021 och framåt. 

 

Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att kommuninvånare som äger en 

fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. För kommunens del uppgår avgiften till 

37,2 mnkr för 2021. Någon uppräkning har inte skett för kommande år. 

 

Regleringsposten; den totala nivån på kommunens samtliga utjämningsbidrag jämförs med 

statens anslagna medel för kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än 

kommunens netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen. Tack vare satsningar i samband 

med Coronapandemin ökar regleringsposten 2020 och 2021 för att därefter succesivt sjunka de 

kommande åren.  

 

Utveckling av skatter och kommunal utjämning fördelar sig enligt tabell nedan. För 2019 var det 

att ökningstakten 0. Normalt sett är det denna förändring som kan finansiera samma verksamhet 

som föregående år med uppräknad med index. För budget 2019 innebar det att det budgeterade 

resultatet uppgick till -7,5 mnkr. From 2020 och kommande planår ser öknings-takten för skatter 

och kommunal utjämning ut att uppgå till ca 2 procent. Tabell nedan är uppdaterad. 

 
   
Källa: Skatteverket och SKR 
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Riktade bidrag 

Äldreomsorgssatsning/äldreomsorgslyft. Regeringen har aviserat 4 mdkr till kommuner i 

permanent äldreomsorgssatsning och 3,4 mdkr till kommuner i tillfälligt äldreomsorgslyft i form 

av riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag som Sotenäs kommun kan ansöka om uppgår till 

5,6 mnkr för äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr för äldreomsorgslyftet. I budgetförslaget ingår 

att omsorgsnämnden söker dessa bidrag. Omsorgsnämnden hanterar även eventuella krav på 

återredovisning.  

Utöver dessa satsningar finns övriga riktade bidrag gentemot omsorgsverksamhet men 

framförallt riktat till utbildningsförvaltningen. Dessa bidrag hanteras, precis som tidigare, av 

respektive förvaltning. 

 
Sammanställning skatter och generella bidrag 
 

 Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

(mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Skatteintäkter 466 481 481 476 484 498 512 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 -4    -3       

Preliminär slutavräkning föregående år   0           

Summa skatteintäkter 464 477 481 473 484 498 512 

               

Inkomstutjämningsbidrag 44 41 44 49 52 54 56 

Kostnadsutjämning  -15 -28 -29 -30 -30 -31 -32 

Regleringspost 1 7 9 27 23 16 13 

Övriga statsbidrag ex byggbonus 5 3 2 - - - - 

LSS-utjämning -9 -10 -8 -13 -13 -13 -13 

Fastighetsavgift 31 32 35 37 37 37 37 

Summa generella bidrag 58 46 52 70 68 63 62 

Summa skatter och generella statsbidrag 522 523 533 543 552 561 573 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 

 

Kommunens styrmodell 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen 

beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring 

fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk 

hushållning. 

Nämnden ansvarar för att kommunfullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens 

målarbete och utifrån dessa fastställer styrande verksamhetsmål för nämnden. Målen är en 

konkretisering av kommunfullmäktiges mål. De styrande verksamhetsmålen är utgångspunkten 

för varje arbetsplats arbete inför de kommande två åren.  

Förvaltningen upprättar handlingsplaner utifrån nämndens styrande verksamhetsmål. 

Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att handlingsplan för förvaltningen tas fram 

samt att se till att varje avdelning/enhet har en handlingsplan. Enheternas handlingsplan bryts 

därefter ned till planer/aktiviteter på medarbetarnivå. Respektive chef ansvarar för handlingsplan 

för såväl sin enhet som för medarbetarna. Modellen kan beskrivas utifrån nedanstående bild: 

 

 
  
Uppföljning 

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp tre gånger per år; april, augusti och december. 

För att avgöra huruvida målen uppnås kopplas ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, 

indikerar om målen uppnåtts eller om utvecklingen går åt rätt håll. I årsredovisningen görs en 

fullständig uppföljning av samtliga mål för god ekonomisk hushållning med tillhörande 

indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). 

Nämndernas styrande verksamhetsmål följs upp i nämndernas tertialrapporter. En del 

indikatorer kopplat till nämndernas mål mäts en gång per år, andra mäts med preliminära siffror 

tertialvis. Detta påverkar måluppföljningens detaljeringsgrad i delårsrapporterna. 

 



 
 

Datum: 2020-12-02 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se 

God ekonomisk hushållning  
Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig att verksamheten ska 

bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 

infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska 

årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. I avsnittet ingår: 

 

 Mål för god ekonomisk hushållning,  

 Finansiell analys 

 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

 

Bakgrund 

Då god ekonomisk hushållning är en allmänt hållen bestämmelse i kommunallagen fordras att 

varje kommun definierar den närmare innebörden. 

Vad ska då kommunerna göra? 

 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. 

 För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning.  

 För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

 Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation 

ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med 

ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp 

till detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål. Dessa behandlas under detta avsnitt. 

Vidare har kommunen beslutat om fem verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.  

 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. 

Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en 

lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. 

 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 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  
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Mandatperiodens mål för god ekonomisk hushållning 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella 

mål och fem verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 
Finansiella mål 

 
1. Årets resultat 

Ekonomi i balans utgör miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatnivån bör 

vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande 

generation utan att den ska behöva en högre skatt. Långsiktigt ska resultatet i Sotenäs kommun 

uppgå till 2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning för en god ekonomisk hushållning. 

 
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatperioden 

2019 – 2022 uppgå till 1,0 procent. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 procent av 

skatteintäkter och kommunal utjämning. 

 

 

Bokslut 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Resultat i förhållande till 

skatteintäkter och 

kommunal utjämning. 

1,2 % 

6,4 mnkr 

0,2 % 

1,0 mnkr 

1,0 % 

5,5 mnkr 

0,6 % 

3,1 mnkr 

2,0 % 

11,1 mnkr 

2,0 % 

11,6 mnkr 

 

 

 

Årets resultat 2019 uppgick till 1,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Budgeterat 

resultat för 2020 är beslutat till 0,2 procent. Prognostiserat utfall för verksamhetsår 2020 beräknas 

uppgå till 2,1 procent. Det innebär att budgetförslaget, givet årsprognos för 2020, innebär att det 

finansiella målet för god ekonomisk hushållning uppnås för mandatperioden.  

För plan-åren 2023 och 2024 bör resultatnivåerna uppgå till 2 procent av skatteintäkter och 

generella bidrag, vilket motsvarar resultatnivåer på cirka 11,0 mnkr per år.  

 

 

 

 

 

2. Investeringsmål 

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi, dels avseende 

finansieringsbehovet, dels ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader 

innebär ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna. Ett låne-tak 

för kommunkoncernen kopplat till koncernens lånetak hos Kommuninvest, och ett investerings-

nivå för kommunen kopplat till förmåga att investera utan att öka kommunens låneskuld bidrar 

till god ekonomisk hushållning i Sotenäs. 

 
Kommunkoncernen 

Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket hos 

Kommuninvest. 
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Kommunen  

Investeringsvolymen4 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. 

 
 Bokslut 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Självfinansieringsgrad för respektive 

av åren ska vara minst; 

 

112 % 80 % 92 % 40 % 50 % 124 % 

 

För att mäta om måluppfyllelsen används nyckeltalet Självfinansieringsgraden för respektive år 

ska vara minst = (årets resultat + årets avskrivningar)/investeringsvolymen.  

Med föreslagen investeringsvolym uppnås målet för god ekonomisk hushållning för åren 2021 

– 2024. Detta genom lägre reinvesteringar för åren 2023 och 2024 samt med ökat budgeterat 

resultat på 2,0 procent i förhållande till skatter och utjämning.  

 

 

 

 

 

3. Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid 

I jämförelse mellan kommunens referenskostnad och nettokostnad finns större avvikelser 

framförallt inom grundskola F-9, förskola, gymnasieskola och äldreomsorg. En anpassning av 

minskade nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar mindre i anspråk av 

skatteintäkter och kommunal utjämning, samt att nettokostnaden sannolikt närmar sig referens-

kostnaden, vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning i Sotenäs kommun. 

 
 Bokslut 

2019 

Budget 

2020* 

Budget 

2021* 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
151 145 Minska Minska Minska  Minska  

Nettokostnad gymnasieskola, 

mnkr 

(Källa: egen statistik) 

38 34 Minska Minska Minska  Minska  

Nettokostnad grundskola, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
84 81 Minska Minska Minska  Minska  

Nettokostnad förskola, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
41 40 Minska Minska Minska  Minska  

 

 

 
4 När budgeten anges utgår beräkningen ifrån bruttoinvesteringar men inklusive resultatöverföring från föregående 

samt eventuella särskilda satsningar/nyinvesteringar. Vid uppföljning målet används nettoinvesteringar inklusive 

försäljningar. 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 

 

4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun 

Ett starkt näringsliv bidrar till en stark samhällsekonomi och en väletablerad arbetsmarknad. 

 
 Utfall  

2017 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 Källa: 

Utifrån svenskt näringslivs årliga 

företagsmätning och samman-

fattande omdöme ska vi ligga 

minst på riksgenomsnittet innan 

2021. 

-0,4 utifrån 

riks-

genom-

snitt 

-0,2 

utifrån 

riks-

genom-

snitt 

-0,1 

utifrån 

riks-

genom-

snitt 

Poäng: 

Rikssnitt 

Poäng: 

Rikssnitt 

+2 

Svenskt 

Näringsliv 

Sotenäs ska klättra i svensk 

näringslivsranking  
Plats 236 Plats 188 

Plats 

169 

Plats 

100 

Plats  

50 

Svenskt 

Näringsliv 

Antalet inneliggande mark-

ärenden initierade av 

företagare, maxvärde. 

Utfall T2 

2019: 110 
 55 

-20% jmf 

2021-

01-01 

-25% jmf 

2022-

01-01 

Egen statistik 

Andel planenliga 

lovansökningar från företag i 

kommunen som avgörs inom 6 

veckor 

  85 % 90 % 95 % Egen statistik 

Antal företagspaket riktade mot 

lokala företagare 

Utfall 

2019: 17 st 
  18 st 19 st 

Sotenäs 

RehabCenter 

AB 

 

 

 

 

 

5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt 

Genom en god och varierad tillgång till bostäder skapas förutsättningar för ökad befolkning 

detta genom att alla får förutsättningar till sitt boende och därmed bo kvar i kommunen. Det bidrar 

också till att skapa en god arbetsmarknad för företag och organisationer som verkar i kommunen.   

 
 Utfall 

2017 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 Källa: 

I kommunen ska, under den 

närmsta 5-års-perioden, 

nyproduceras 150 st. bostäder. Som 

bostad räknas både en bostad i ett 

flerfamiljshus och ett småhus, dock 

ej fritidshus. 

21 16  25 40 
Sotenäsbostäder 

AB 

I kommunen ska det närmsta 2-

årsperioden skapas plan-

förutsättningar för egen produktion 

av 65 bostäder 

 25 25 25 lgt 
25 lgt 

15 tmt 
Egen statistik 

Andelen detaljplaner för nya 

bostäder som utformats med 

flexibla plan-bestämmelser 

  100 % 100 % 100 % Egens statistik 
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6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling utgår ifrån de tre dimensionerna:  

socialt, ekonomiskt, och miljömässigt – i syfte att förända mot ett hållbart samhälle. Genom-

förandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 

hemmaplan och som del av det globala systemet. I Sotenäs arbetar samtliga nämnder för en god 

ekonomisk hushållning genom hållbarhetsstrategi med dess fyra fokusområden, och därtill 

effektivisering av administrativa processer och digitalisering. 

 
 Utfall 

2017 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 Källa: 

Kostnaden per hushåll med 

försörjningsstöd ska minska 

jämfört med 2017 

34 tkr -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 

Antal personer med försörjnings-

stöd pga. arbetslöshet ska minska 

jämfört med 2017 

89 

personer 
-5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 

Antal externa e-tjänster 

publicerade via sotenas.se 
1  5 10 15 Egen statistik 

Ekologisk andel av totalt 

livsmedelsinköp (KKiK) 
15 % 22 % 23 % 25 % 25 %  

Rapport till 

Livsmedels-

verket/KKiK 

Andel miljöbilar i kommun-

organisationen (KKiK)   
43 %  30 % 50 % 50 % Egen statistik/KKiK 

Minskad energiförbrukning med 5 

% år 2021, & 1,5 % år 2022 
   

 125,1 

kwh/kvm 

/-5%  

123,2 

kwh/kvm 

/-1,5% 

Egen statistik 

Antal insamlat ton marint avfall 

Utfall 

2019: 25 

ton 

 26 ton 27 ton 28 ton Egen statistik 

Antal kg insamlat mat- och 

restavfall per person (KKiK) 
329 kg    < 351 kg 

75 % 

bästa  
Rambo AB 

Andel debiterad mängd vatten 

av producerad mängd vatten 
   80 % 80 % 

Sotenäs Vatten 

AB 
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7. 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 

Sotenäs kommunen ska sträva efter att göra rätt saker utifrån medborgarnas och kunders behov 

och önskemål, samt tillse en hög kvalitet i förhållandet till förbrukade resurser. Detta gäller inom 

kommunens samtliga verksamheter, så som omsorgsverksamheter och utbildningsverksamheter, 

men även inom verksamheter där medborgaren inte kommer i direkt kontakt med verksamheten. 

För att del av synpunkter från samtliga medborgare är synpunktshantering via sotenas.se ett 

viktigt verktyg för organisationen. 

 
 Utfall 

2017 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 Källa: 

Brukarundersökning IFO totalt 

– helhetssyn 
  

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 
SKL/Kolada 

Brukarundersökning 

hemtjänst – äldreomsorg 

helhetssyn 

  
25 % 

bästa 

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 
Kolada 

Brukarundersökning särskilt 

boende – äldreomsorg 

helhetssyn 

  
25 % 

bästa 

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 
Kolada 

Brukarundersökning 

funktionshinderomsorg 
  

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 

25 % 

bästa 
SKL/Kolada 

Andel elever i åk 9 med 

behörighet till gymnasiet 
   90 % 90 %  

Andelen elever i åk 9 som 

uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen 

67 % 100 % 100 % 80 % 80 % Kolada 

Trygghet i skolan 88 % 100 % 100 % 95 % 95 % 
Egen statistik: 

enkät  

Trygghet i förskolan 98 % 100 % 100 % 95 % 95 % 
Egen statistik: 

enkät  

Antal arbetsträningar, 

arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser (ej lönebidrags-

anställningar) 

Utfall 

2019: 

4 st 
  5 st 5 st 

Sotenäs 

RehabCenter AB 
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8. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal 

Genom ett aktivt arbete inom alla nämnder med att minska sjukfrånvaron och främja hälsan 

samt utfallet av medarbetarenkäten skapas goda arbetsförutsättningar för medarbetarna och 

därmed blir Sotenäs kommun en ännu attraktivare arbetsgivare. För att marknadsföra 

kommunkoncernen som arbetsgivare inför kommande rekryteringar erbjuds praktikplatser, både 

inom kommunala förvaltningar och bolag. 

 
 Utfall 

2017 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 Källa: 

Andelen medarbetare som skulle 

rekommendera Sotenäs kommun 

som arbetsgivare 

Utfall 

2016: 

56 % 

- 66% - 70 % Medarbetarenkät  

Sjukfrånvaro 6,8 % 5,5 % 5,5 % 7 % 6 % Hypergene  

Andel heltidsanställda 

Utfall 

2019: 

92 % 

 95 % 98 % 100 % Hypergene 

Antal erbjudna praktikplatser inom 

kommunkoncernen under året 

(inget målvärde men följs upp 2021 

- 2022) 

     
Egen statistik och 

bolagen 
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Finansiell analys av budget 2021 – 2024 

För 2021 budgeteras med ett överskott om 5,5 mnkr. Resultatnivån ökas därefter något. En 

större osäkerhet råder över utvecklingen av skatteintäkter. I senaste prognosen från SKR tas 

scenario fram över utvecklingen snarare än en prognos. Över mandat-perioden budgeteras 

resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag på i 

genomsnitt 0,7 procent.  

Kommunens budget för investeringar uppgår till 34,3 mnkr 2021. Utöver dessa finns i plan för 

igångsättning av särskild investering vilken finansieras till största del av upparbetad likviditet. 

Det kan under slutet av planperioden uppstå behov av lånefinansiering med ca 6 mnkr. Den 

särskilda satsningen uppgår till 100 mnkr och budgeteras för de kommande tre åren. För att slippa 

lånefinansiera bör reinvesteringarna sjunka med motsvarande belopp för åren 2023 och 2024. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas bli 

mycket låg för åren 2022 och 2023 för att därefter öka igen. 

 

Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utvecklats av Kommun-forskning i 

Västsverige. Modellen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, 

kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
 
Resultat  
Kommunens resultat 

För åren 2015 – 2018 har kommunens resultat uppgått till 63 mnkr. I genomsnitt innebär det ett 

resultat på ca 16 mnkr per år (3,1 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal 

utjämning). Det överstiger då i genomsnitt det långsiktiga finansiella målet som var satt till cirka 

10,7 mnkr (2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning). För samtliga av dessa år ingår 

reavinster vid försäljning av fastigheter varför den egentliga verksamheten visar ett lägre resultat. 

 
Utveckling av årets resultat 2016 – 2024 (mnkr) 

  
 

Under kommande mandatperiod budgeteras med ett resultat på 0,7 procent i förhållande till 

skatter och utjämning i genomsnitt 4,9 mnkr/år. Med hänsyn tagen till helårsprognos för 2020 

innebär beräknas genomsnittligt resultat uppgå till 1,3 procent dvs 6,9 mnkr/år. Det innebär att 

det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Utmaningen framöver blir att 
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anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga målet. Resultatnivåerna bör dock 

framöver ökas och uppgå till minst 2 procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. För 

att klara framtida investeringar samt förändring av demografin.  

 
Verksamhetens nettokostnader 

Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv 

tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2015 och 2018 ökade nettokostnaderna med  

12 procent medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade med 10 procent. 

Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 

100 procent så att det utrymme som då finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, 

investeringar och/eller sparande. För 2019 uppgick nettokostnadsandelen till 99,4 procent vilket 

är en något för hög nivå.  

 

 

  
 

För att nå det långsiktiga målet på 1,0 procent av skatter och bidrag krävs att verksamhetens 

nettokostnader sjunker över perioden. Utifrån budget och plan för 2019 - 2022 ska, i enlighet med 

det finansiella målet verksamhetens nettokostnader ska över mandatperioden sjunka. Detta 

förutsatt att effektiviseringar genomförs i verksamheten motsvarande 36,5 mnkr. Denna 

minskning av verksamhetens nettokostnader är dock inte tillräcklig anpassning för att de 

kommande åren nå budgeterade resultatnivåer på 2 procent. 

 
Investeringar 

Enligt det finansiella målet ska investeringarna över tid inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. För varje år fastställs vad självfinansieringsgraden minst får vara. 

Investeringarna för 2021 uppgår till 39,3 mnkr, inklusive särskild satsning. Avskrivningarna, 

beräknas till 28,8 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till 5,5 mnkr. För perioden 2020 – 

2024 budgeteras för självfinansiering av investeringar genom att finansiering sker genom 

avskrivningar, årets resultat samt upparbetad likviditet. En förutsättning är att öka budgeterade 
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resultatet samt att något sänka nivån på reinvesteringar. Detta bevarar det finansiella 

handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar och att Sotenäs 

budgeterar att finansiera sina investeringar med skatteintäkter samt upparbetad likviditet under 

perioden.  

Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende 

investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 - 2022. 

 
Kapacitet  
Soliditet 

En viktig parameter för att titta på kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av 

soliditeten. Soliditet är ett mått på långsiktigt finansiellt handlings-utrymme, den visar hur stor 

del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto mindre skuldsatt är 

kommunen. 

Faktorer som påverkar utvecklingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2015 till 2019 

förbättras från 23 procent till 38 procent. Förbättringen av soliditeten beror på goda resultat. 

 
Soliditet 2015 2016 2017 2018 2019 

Enligt 

balansräkningen 49 54 57 69 70 

Inklusive samtliga 

pensionsåtaganden 23 28 29 36 38 

 
Skuldsättning 

Kommunen har sedan årsskiftet 2019 ingen låneskuld till kreditinstitut. I samband med att VA-

verksamheten övergick till Sotenäs Vatten AB skrevs samtliga tillgångar över till bolaget och en 

revers på tillgångarnas värde upprättades mellan kommun och bolaget. Under 2018 skedde 

inlösen av denna revers. Det innebar att kommunens skuldsättning därmed upphörde. Däremot 

återstår lån i form av långfristig leasingskuld.  
 
Risk 
Likviditet 

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet bör minst uppgå 

till 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till 70 

– 80 procent. För 2021 beräknas likviditeten vara fortsatt mycket god. Med uppsatta flerårsplan 

samt investeringsplan innebär det att kassalikviditeten kommer att sjunka markant.  

Sotenäs har under ett antal år haft en checkräkningskredit på 20 mnkr.  

 
Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Sotenäs 

kommuns borgensförpliktelser uppgick 2019 till 790,6 mnkr. Störst andel av förpliktelsen avser 

Sotenäs Bostäder AB med 543,8 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 

280 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande om ca 27,0 mnkr samt för Rambo AB ett 

åtagande om 25,8 mnkr. Sotenäsbostäder AB har under 2020 inkommit med begäran om utökning 

av borgensåtagande med ytterligare 100 mnkr. Kommunen har också några mindre 

borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga 

förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder. 
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 Finansnetto 

Kommunens finansnetto har förbättrats vilket beror på amortering av kommunens låneskuld på 

motsvarande 180,8 mnkr beräknas ett positivt finansnetto på 2,3 mnkr. 

  
Pensionsåtagande 

Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. Inför 2021 med cirka 1,5 mnkr 

och ytterligare 3,0 mnkr för 2022 samt med 2,0 mnkr för 2024. Den totala pensionsskulden 

beräknas uppgå till 189 mnkr år 2024. Kommunen redovisar enligt blandmodellen vilket innebär 

att nämnda pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse. Förslag på förändring av 

redovisning kan komma 2021, besked om detta har ännu inte kommit. 

 
Befolkning 

I flerårsplanen 2020 - 2023 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 

9030 personer och oförändrad befolkning per år. Förändring av invånarantal innebär förändring 

av skatteintäkter och bidrag men också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns inget 

direkt samband mellan skatteintäkter och verksamhetens kostnader vilket innebär att kostnads-

nivåer i budget och plan måste löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans.  

 
Skattesats 

Sotenäs skattesats låg 2019 på 21,99 kr. Det var 69 öre högre än genomsnittet bland Västra 

Götaland vilket uppgick till 21,30 kr. Sotenäs hade under 2019 den 16:e högsta skatten i länen. 

 
Kontroll 
Intern kontroll 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om intern kontroll för Sotenäs kommun. Beslutet 

omfattade reglemente samt tillämpningsanvisningar. I regelverket framgår att respektive nämnd 

har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom det egna verksamhetsområdet. Samtliga nämnder 

antar årligen internkontrollplaner vilka följs upp i delårsbokslut samt att i november månad varje 

år sker återrapport till kommunstyrelsen om nämndernas sammantagna resultat av 

internkontrollarbetet under verksamhetsåret. Målanalys samt återredovisning av internkontroll-

arbetet är redskap för kontroll av att verksamheten bedrivs i enligt med kommunfullmäktiges 

intentioner. 

 
Avslutande kommentarer 

Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god 

ekonomisk hushållning. Balanskravet är under mandatperioden är uppfyllt. Budgeten för perioden 

2019 till 2022 innebär att resultatmålet för god ekonomisk hushållning uppfylls, med hänsyn taget 

till helårsprognos för 2020. Budgeterade resultatet uppgår till 0,7 procent. Med hänsyn taget till 

helårsprognos för 2020 beräknas genomsnittligt resultat till 1,3 procent jämfört med uppsatt mål 

på 1,0 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning.  

Resultatnivåerna bör framöver ökas till 2 – 3 procent i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning. Även övriga två finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån 

förutsättningarna i den beslutade budgeten möjliga att uppnå. 

För att kunna uppfylla de finansiella målen för Sotenäs, krävs stora verksamhetsminskningar, 

en god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera 

förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka är 

skatteintäkter, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten inom verksamheten. Ett extra 

fokus kommer också under perioden läggas på att följa upp nämndernas prognoser och 

budgetföljsamhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i verksamheten. 
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en ekonomi i balans. Ett positivt resultat behövs för 

att säkra det egna kapitalet samt att skapa förutsättningar för att självfinansiera reinvesteringar.  

Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommun-koncernen 

har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven (RUR) maximalt uppgå till   20 

mnkr. För närvarande uppgår resultatreserven till 17,5 mnkr. Med budgeterade resultatnivåer för 

de kommande två åren är det inte möjlighet att reservera ytterligare medel till RUR. För mer 

information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. 

 

Enligt SKR:s cirkulär från oktober (20:39) 

framgår att det för åren 2020 - 2024 är 

möjligt att budgetera med RUR då rikets 

årliga underliggande skatteunderlagsutveck-

ling väntas bli lägre än den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren 

 

Källa:https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.318

32.html 

 

 

 
Budgeterad balanskravsutredning, mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Årets budgeterade resultat 1,0 2,4 6,0 5,9 3,0 

– reducering av samtliga realisationsvinster (1) - - - - - 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (2) - - - - - 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (3) - - - - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper (4) - - - - - 

– justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (5) - - - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,0 5,5 3,1 11,1 11,6 

– reservering av medel till resultatutjämningsreserv (6) - - - - - 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (7) - - - - - 

Balanskravsresultat 1,0 5,5 3,1 11,1 11,6 

 

 

 

Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingående värde * 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Disponering av RUR - - - - - 

Utgående värde 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,7 3,6 3,6 

Årlig 

ökning 
2,5 1,8 3,5 3,6 3,6 

Differens -1,5 -2,2 -0,2 -0,1 -0,1 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.31832.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.31832.html
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Väsentliga personalförhållanden 
Antal årsarbetare i kommunen  

Antal årsarbetare ska följa behoven i verksamheten och det är viktigt att man är följsam inom 

verksamheten. För att exemplifiera effekten av kommande års ramjusteringar görs här ett 

antagande om att 70 procent av besparingen kommer avse personalkostnader, med en 

genomsnittlig årskostnad per årsarbetare om 

590 000 kr, vilket motsvarar följande 

förändring av antal årsarbetare. 

 

 
Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år 

Statistiken nedan visar de medarbetare som fyller 65 år respektive år. Med nya pensionsregler 

på arbetsmarknaden kan flera medarbetare välja att arbeta längre vilket leder till en förskjutning 

av skalan. En del av pensionsavgångarna 

kan arbetsgivaren välja att inte 

ersättningsrekrytera utifrån nämndernas 

effektviseringskrav samt att verksamheten 

satsar på digitalisering och automatisering 

av arbetsuppgifter som kan leda till minskat 

personalbehov. 

 

 

 
Sysselsättningsgrad hos kvinnor 

Sotenäs kommun har relativt grannkommunerna en hög sysselsättningsgrad hos kvinnliga 

medarbetare. Sotenäs kommun arbetar sedan 2017 medvetet för ökad sysselsättningsgrad inom 

samtliga förvaltningar. Sotenäs kommun har aktivt arbetat med att införa heltid som norm. Under 

år 2020 erbjuds samtliga tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen heltid med möjlighet till 

deltid. Under 2021 förväntas heltidsanställning vara norm inom hela Sotenäs kommun. Att heltid 

är en rättighet för alla skapar goda 

arbetsvillkor och kommunen blir en 

attraktivare arbetsgivare. 

 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ligger i samtliga kommuner på en hög nivå. I Sotenäs är andelen år 2019 7,3 

procent. Snittet i riket ligger på 6,7 procent. Under 2020 har sjukfrånvaron ökat och ökningen 

förväntas fortsätta under hela året. SKR ser en risk för att sjukfrånvaron även kommer att fortsatt 

vara på en hög nivå även efter att pandemin har avtagit på grund av psykisk ohälsa och lång 

rehabilitering för de som drabbats. För att undvika att sjukfrånvaron ska stanna på en hög nivå 

ska Sotenäs kommun fortsatt arbeta aktivt med återgång i arbete, arbetsanpassning, 

omställningsarbete och rehabiliteringsplaner i nära samarbete med Försäkringskassan, 

vårdcentraler och företagshälsovården. 

 2021 2022 2023 2024 

Totalt kommunen 746 733 712 700 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 5 4 2 1 

Byggnadsnämnden 0 0 0 1 

Miljönämnden 0 0 0 0 

Utbildningsnämnden 5 7 5 7 

Omsorgsnämnden 9 13 14 7 

Totalt kommunen 19 24 21 16 
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Kommunala jämförelser 
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Kommunala jämförelser 
I avsnittet redovisas dels finansiella profiler för Sotenäs kommun och koncern jämfört med 

kommunerna i Västra Götaland och Hallands län, dels en finansiell jämförelse mellan 

kommunerna i 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 verksamhets-

utveckling. 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. Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i 

många avseenden lätta att jämföra med varandra. 

 

Finansiella profiler under 2017 – 2019 

Den finansiella analysen syftar till att redovisa var Sotenäs kommun befinner och hur 

kommunen har utvecklats finansiellt under 2017 - 2019 i förhållande till övriga kommuner i 

Västra Götalandsregionen samt Hallands län. Rapporteringen är genomförd av 

KommunForskning i Västsverige (KFi). Finansiella profilen görs genom att mäta åtta finansiella 

nyckeltal i fyra perspektiv vilka är väsentliga när en kommuns ekonomi analyseras. Diagrammet 

har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Kommunerna med de fem starkaste observationerna inom 

varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, de elva därefter en 

tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en 

normalfördelningskurva. 

Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje 

enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean 

i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 

värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. 

Nedanstående spindeldiagram visar på utvecklingen av Sotenäs finansiella profil mellan åren 

2017 - 2019.  

 
Kommunen 

 

 
 

I jämförelse mellan 2017 och 2019 stärks kommunens finansiella profil inom två av de fyra 

perspektiven dvs för den långsiktiga handlingsberedskapen och inom riskperspektivet. Det beror 

på förbättrad kassalikviditet samt resultat för extra ordinära poster samt på skattefinansieringsgrad 

av investeringar. Övriga nyckeltal är oförändrade undantaget budgetföljsamhet som försvagades 
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under denna period. Sammanfattningsvis förbättras Sotenäs finansiella utveckling, det innebär att 

utgångsläget 2019 är starkare än för 2017. 

Sotenäs har ett stabilt finansiellt läge, trots att låga resultatnivåerna under perioden. Viktigt är 

att för de närmaste åren förbättra resultatnivåerna till minst 2,5 procent i förhållande till 

skatteintäkter och kommunal utjämning detta för att möta kommande investeringar samt framtida 

utmaningar.  

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 

närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt 

ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Det kan i så 

fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör 

inte vara aktuellt för Sotenäs, om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus 

att något förbättra resultatnivå de kommande åren. 

 
Kommunkoncernen 

 

 
 

En marginell förbättring av den finansiella profilen för Sotenäs kommunkoncern mellan 2018 

och 2019.  

 
Källa: Finansiell profil Sotenäs kommun 2017 - 2019, En finansiell jämförelse av kommunerna i Västra Götaland 

och Hallands län, KommunForskning i Västsverige 

 

 

 

Finansiella jämförelser i norra Bohuslän 

Kommunalskatt 

Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med genomsnittet 

i länet (21,30) och riket (20,70). Munkedal är 

en av kommunerna med den högsta 

utdebiteringen i landet (plats 285) under 2019. 

Sotenäs ligger på plats 169 av Sveriges 

kommuner 2019. 
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Resultat 

Samtliga kommuner visar överskott i boksluten för 2019. De stora variationerna mellan 

kommunerna och mellan åren förklaras till stor 

del av vinster i försäljning. Strömstads resultat 

förklaras till del av redovisningsförändring 

avseende redovisning av värdepapper. 

 

 

 

 
 

 

 

Kostnadsutveckling 

För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att man har kontroll över 

kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. För Sotenäs del ökar 

verksamhetens nettokostnader med 

0,9 procent jämfört med en marginell ökning 

av skatteintäkter och kommunal utjämning 

som uppgår till 0,4 procent 
 

 

 

 

 

 

Soliditet 

Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan 

kommunerna. I grafen nedan visas soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Sotenäs 

tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet med 38,1 procent inklusive 

samtliga pensionsåtaganden (+12 procentenheter jämfört med år 2011). Lysekil har negativ 

soliditet om -3,6 procent och därmed ett negativt eget kapital (+29 procentenheter). Tanums 

soliditet uppgår till 14 procent (+7 procentenheter). Munkedals soliditet uppgår till 16 procent 

(+32 procentenheter), och Strömstads soliditet 2019 uppgår till 30 procent (+9 procentenheter). 

Samtliga kommuner har förbättrat sin soliditet 

2019 jämfört med året innan, utom Tanum som 

backar 0,5 procentenheter. 
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Nettokostnadsavvikelse 

Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns 

strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. 

Jämförelsen kan istället göras genom att kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter 

jämförs med en specifik referenskostnad för respektive kommunen och verksamhet. Strukturella 

skillnader utgörs av faktorer som geografisk struktur, åldersstruktur och invånarnas sociala 

bakgrund.  

Jämförelserna nedan omfattar verksamhetsområdena grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg 

samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller 

lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen. Ett positivt värde innebär att 

kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar 

det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan 

ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 

 

 

 
Grundskola F – 9  

 Referenskostnaden, mätt i kronor per invånare, bygger på nettokostnaden för grundskola och 

förskoleklass i riket, andel 6 - 15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt 

antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av 

standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre 

kostnadsläge än statistiskt förväntat. Sotenäs 

nettokostnadsavvikelse ligger betydligt högre 

än övriga kommuner i norra Bohuslän, och har 

också gjort så över tid. 2019 uppgick netto-

kostnadsavvikelsen i Sotenäs till 13 procent, 

vilket motsvarar 9 mnkr. 

 

 

 

 
Gymnasieskola 

 Referenskostnaden, mätt i kronor per invånare, bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i 

riket, andel 16 - 18-åringar i kommunen, elevernas programval samt antaganden om merkostnader 

för små skolor, skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver tillkommer del av 

standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre 

kostnadsläge än statistiskt förväntat.  Lysekil och Strömstad har egna gymnasieskolor medan 

Sotenäs och Munkedal köpt i princip samtliga 

gymnasieplatser från andra kommuner. Tanum 

har köpt merparten av sina gymnasieplatser. 

2019 uppgick nettokostnadsavvikelsen i 

Sotenäs till 24 procent, vilket motsvarar 8 

mnkr. 
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Äldreomsorg 

 Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65 

- 79 år, 80 - 89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider 

i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av 

standardkostnaderna från delmodellerna löner, 

bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge 

än statistiskt förväntat och negativa värden ett 

lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 2019 

uppgick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 

4 procent, vilket motsvarar 7 mnkr. 

 

 

 

 
Individ- och familjeomsorg 

Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel 

arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20 - 40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel 

boende i flerfamiljshus byggda åren 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd 

längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver 

tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 

befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 

negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  Inom individ- och familjeomsorg 

sjunker nettokostnaden i Sotenäs samtidigt som referenskostnaden ökar. Förändringen avser i 

huvudsak ekonomiskt bistånd och barn- och 

ungdomsvård. 2019 uppgick nettokostnadsav-

vikelsen i Sotenäs till 20 procent, vilket 

motsvarar 5 mnkr. 
 

 

 

 

 
Källa: www.kolada.se

http://www.kolada.se/
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Ekonomisk redovisning 
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Budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktige antar mål- och resursplan (MRP) för kommande år i juni månad. Det 

innebär att kommunstyrelsen under maj lämnar förslag till ramar. Kommunstyrelsen har under 

våren haft överläggningar med berörda nämnder. Antagen budget bygger på följande antaganden: 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Befolkning 9 048 9 030 9 030 9 030 9 030 9 030 

Skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 

Löneökningar 2,9 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Prisutveckling 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 

 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges 

Kommuner och Regioner. För budet 2020 används prognos från 1/10 - 2019 (cirkulär 19:40). 

Budget för 2021 används prognos från 1/10 - 20 (cirkulär 20:39). För 2021 beräknas skatte- och 

bidragsintäkterna sammantaget öka med 10 mnkr. Skatteintäkterna minskar med 7,6 mnkr eller 

1,6 procent (föregående år +3,2 procent) jämfört med budget 2020.  

De generella bidragen inklusive fastighetsavgift ökar sammantaget med 18,0 mnkr en ökning 

med 34,4 procent (föregående år 14,2 procent) jämfört med budget 2020. Ökningen av de 

generella bidragen beror i hög utsträckning på satsningar från staten i samband med 

Coronapandemin. Delar av denna kompensation fasas ut under de kommande åren. 

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 543,3 mnkr. Ökningen på 10 mnkr 

ska finansiera lön- och prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med lön- och 

prisindex uppgår till cirka 12 mnkr. Varför det uppstår ett glapp mellan verksamheternas 

förväntade nettokostnadsökning och skatteintäkter/kommunal utjämning. För att kolla tillrätta 

med detta glapp större förändringar genomföras i befintlig verksamhet. 

 

Förändring av skatteintäkter och bidrag:  
mnkr   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Skatteintäkter   13 3,2 -2,6 12 13 15 

Inkomstutjämning   -3 2 2,1 3 3 2 

Kostnadsutjämning   -13 -2 0,8 -1 -1 -1 

Regleringsbidrag   5 3 9,6 -2 -2 -3 

Välfärdsmiljarder   -2 -1 -2,2 0 0 0 

LSS-utjämning   -1 2 -5,4 0 0 0 

Fastighetsavgift   2 2 2,7 0 0 0 

Summa   1 10 5 13 13 13 

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Totalt finns 17,5 mnkr avsatt. För kommande år budgeteras inte med uttag ur RUR. 

 
Löneökningar inklusive sociala avgifter och pensioner 

Lönekostnadsökningarna 2021 beräknas i flerårsplanen till 2,5 procent något högre än i SKR:s 

senaste prognos avseende timlöneutvecklingen. Löneökningarna täcks av en central pott och 



 
 

Datum: 2020-12-02 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se 

fördelas ut till respektive nämnd i takt med att avtalen blir klara. Löneutrymmet under 2021 

uppgår till 11,4 mnkr. 

Sociala avgifter budgeteras med 39,15 procent för 2021 och för de kommande plan-åren.   

För att täcka kommande års pensionskostnader ökas budget för pensioner inför 2021 med 

1,5 mnkr, samt ytterligare 3,0 mnkr 2022. Budgetökningen är nivåhöjande även för planåren. 

Prisökningar 

Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen 

av konsumentprisindex (2,5 %) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Uppräkningen 

sker även för de interna ersättningarna. 

Avskrivningar och internränta 

Avskrivningarna beräknas till 28,8 mnkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i 

nämndernas kommunbidrag beräknas till 36,6 mnkr. Inför kommande nyinvesteringar avseende 

Hunnebohemmet beräknas ökning av avskrivningar med 3,0 mnkr. Ökningen sker from 2024.   

Internräntan för kommande år sätt till 1,25 procent, detta enligt med rekommendationer från 

SKR. 
 
Verksamhetens nettokostnader 

Totalt uppgår verksamhetens nettokostnader år 2021 till 540,0 mnkr, vilket är en ökning 

jämfört med 2020 års budget med 6,0 mnkr (1,1 %).  

Investeringar  

För att kunna självfinansiera investeringar utgår beräkningen ifrån årligt resultat samt årligt 

avskrivningsutrymme. Budgeterade investeringar för 2021 föreslås uppgå till 39,3 mnkr inklusive 

särskild satsning med 5,0 mnkr.  

För 2020 och framåt budgeteras med särskild satsning på 100 mnkr. För ombyggnad av 

Hunnebohemmet. Detta medför att upparbetad likviditet kommer att förbrukas över de kommande 

tre åren. 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investeringsutrymme 21,9 32,9 34,3 32,0 36,5 41,4 

Särskilda satsningar - 5,0 5,0 45,0 45,0 - 

Totalt 21,9 37,9 39,3 77,0 81,5 41,4 

 
Upplåning 

Kommunen har för planperioden ingen låneskuld. Investeringar beräknas vara själv-

finansierade under planperioden. För s.k. särskilda satsningarna finns upparbetad likviditet. Trots 

det föreslås en oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mnkr. Checkräkningskredit 

uppgår till 20,0 mnkr. 

Finansnetto 

Kommunens finansnetto beräknas försämras något med ökad finansiell kostnad på 0,25 mnkr 

avseende skatt på pensioner. Finansnettot är ändå fortsatt positivt på +2,3 mnkr. Finansiella 

intäkter avser borgensavgift Sotenäsbostäder samt återbäring från Kommuninvest.  
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Driftbidrag och riskkostnader 

För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till 

Tumlaren som för 2021. Driftsbidrag beräknas till 2,9 mnkr. Bidrag till Hav och land har 

budgeterats med 0,3 mnkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 

2,3 mnkr. 

 
Exploateringsverksamhet 

År 2021 budgeteras med en vinst vid försäljning av exploateringsfastigheter med 7,9 mnkr, för 

att 2022 minska till 6,0 mnkr och 2023 minska ytterligare till 5,0 mnkr.  

 
Anläggningsbidrag 

   Anläggningsbidrag till föreningar, idag ingår de i investeringsbudgeten. Bidraget är en drifts-

kostnad. Från och med budgetår 2021 budgeteras och redovisas de endast inom drift-

verksamheten. 
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Resultatplan 

 

 

 

För att uppnå resultat om 2 % av skatter och generella bidrag för åren 2023 (11,1 mnkr) och 

2024 (11,6 mnkr) ingår ramjusteringar ovan med 10,5 mnkr år 2023 och 4,0 mnkr år 2024 vilka 

ännu inte destinerats och syns därför inte i blocket ”Driftbudget och nämndsredovisning”. 
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Kassaflöde 
  Utfall  Prognos Plan Plan Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             
    Årets resultat 6,4 12,6 5,5 3,1 11,1 11,6 

    Justering ej likvidpåverkande poster 31 31,3 29,9 28,9 30,5 32,5 

    Övriga likvidpåverkande poster -0,3 0,4 0 -1,2 0 0 

Medel från verksamheten före förändring              
av rörelsekapital 37,1 44,3 35,4 30,8 41,6 44,1 

    Förändring av rörelsekapital -1,6 -3,2 7 5,1 4,1 4,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,5 41,1 42,4 35,9 45,7 48,2 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN             
    Investeringar i immateriella tillgångar -0,3 0 0 0 0 0 

    Investering i materiella tillgångar -30,3 -19,6 -39,3 -77 -85,1 -44 

    Försäljning av materiella tillgångar 3,8 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26,8 -19,6 -39,3 -77 -85,1 -44 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN             
    Nyupptagna långfristiga lån 0 0 0 0 3,6 2,6 

    Amortering av långfristig leasingskuld -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -3,2 -4,2 

Årets kassa flöde 1,9 14,7 -3,7 -47,9 -42,6 0 

Likvida medel vid årets början 77,6 79,5 94,2 90,5 42,6 0 

Likvida medel vid årets slut 79,5 94,2 90,5 42,6 0 0 

 

 

Känslighetsanalys 
  Budget Plan Plan Plan 

Känslighetsanalys  2021 2022 2023 2024 

Hur påverkas resultatet om:      

- invånarantalet minskar 50 personer per år  -2,5 -5,0 -8,0 -11,2 

- lönerna ökar ytterligare 0,1 % per år  -0,5 -0,9 -1,4 -1,9 

- verksamheten ökar volymmässigt 1,0 % per år  -5,4 -10,9 -16,4 -22,1 
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Balansbudget  

 
Ökning sker av anläggningstillgångarna i samband med ökad investeringstakt för åren 2022 och 

2023. Med utgångspunkt från att självfinansiera tillgångarna kommer kassa/bank att succesivt 

sjunka under perioden. Långfristiga lån avser leasingskuld. Sammantaget innebär det en 

förstärkning av soliditeten. 
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Investeringar 
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Investeringsbudget 2021 – 2024  
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel. För de 

kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet på 100 

mnkr. För att klara uppsatt mål att sänks reinvesteringarna.  

Sammantaget innebär det att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 92 

procent 2021, 40 procent 2022, 50 procent 2023 och därefter 124 procent. Investeringarna för 

2021 uppgår till 39,3 mnkr inklusive särskild satsning. Avskrivningarna, beräknas till 28,8 mnkr 

och det budgeterade resultatet uppgår till 5,5 mnkr.   

Under åren 2021 – 2024 finansieras investeringarna förutom med årets resultat och årets 

avskrivningar också med upparbetade likvida medel.  Detta bevarar det finansiella 

handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Detta innebär 

vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen 

kommer att uppnås för perioden.  

Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2021 

– 2024 till 245,4 mnkr.   

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Investeringar (mnkr) 37,9  39,3  77,0  81,5 41,4  

Varav reinvesteringar 4) 

 

32,9 34,3 32,0 36,5 41,4 

Varav nyinvestering/särskild satsning 5) 

 

5,0  5,0 45,0 45,0 - 

Självfinansieringsgrad för respektive av 

åren ska vara minst; 

 

80 % 92 % 40 % 50 % 124 % 

 

Plan för investeringar arbetas fram efter kommunfullmäktiges beslut om ramnivåer. I 

ovanstående ramförslag ingår endast ombyggnad av Hunnebohemmet. För kommande år behövs 

också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i dagsläget inte är inkluderade. 

Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer. 

 
Sammanfattande konsekvensanalys 

Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar 

gör att värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. 

Akuta åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i 

kommunens resultat. Nu äskade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning 

till rådande budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, 

kan byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. 
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Drifts- & nämndsredovisning 
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Driftsbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan  Plan  

Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

       

Kommunfullmäktige och partistöd 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Kommunrevisionen 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Valnämnd 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

Överförmyndare 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Delsumma 2,5 2,4 2,4 3,2 2,4 2,4 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet* 57,2 61,5 66,0 66,7 65,0 62,0 

Kommunstyrelsen teknisk verksamhet 13,6 13,8 10,2 9,2 9,2 9,2 

Kommunstyrelsen 70,7 75,3 76,2 75,9 74,2 71,2 

Byggnadsnämnden 6,2 9,8 9,0 9,0 9,0 9,0 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 

Utbildningsnämnden 199,3 201,1 199,1 195,7 195,7 195,7 

Omsorgsnämnden 228,8 228,1 226,9 223,1 223,1 223,1 

Summa nämndsverksamhet 509,2 518,3 515,3 508,5 506,0 503,0 

       

Pensions-och personalomkostnader 15,2 13,8 15,3 18,3 18,3 20,3 

Driftbidrag Tumlaren / Fören. Hav och Land  3,5 2,6 3,1 3,1 3,1 3,1 

Förvaltningsgemensamt, löneökningar 1,1 14,9 22,0 22,0 22,0 22,0 

Exploateringsverksamhet -1,6 -7,9 -7,9 -6,0 -5,0 -5,0 

Vinst vid fastighetsförsäljning -2,5 - - - - - 

Avskrivningar 31,1 29,4 28,8 28,9 29,0 32,4 

Avgår interna kapitalkostnader 
-36,1 -36,4 -36,6 -36,4 -36,4 -40,0 

Summa verksamhetens nettokostnader** 519,9 534,4 540,0 551,0 552,3 564,0 

 
*I kommunstyrelsens anslag ingår ofördelade medel med 5,2 mnkr år 2021.  

** Inklusive aggregerade löneökningar över planperioden. Dessa är dock inte fördelade på 

nämndsverksamheterna. 

 

I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i 

föregående kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de 

förändrade ramarna ingår den minskning av verksamhet som är förutsättning för att klara av 

kommande års resultatnivå.  

Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen nedan. Tabellen nedan innehåller 

dock inte specifikation av justeringar av ramar mellan nämnderna till följd av förflyttning av 

verksamhetsansvar. Dessa återfinns istället under nämndsredovisningen.  
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 Budget Plan  Plan Plan 

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 

Kommunfullmäktige och partistöd -0,0 +0,0 - - 

Kommunrevisionen +0,0 - - - 

Valnämnden - 2022 Sverige-val, 2024 EU-val +0,0 +0,7 -0,7 +0,2 

Överförmyndare - - - - 

Kommunstyrelsen  +1,1 -2,0 - -3,0 

  Varav ofördelade medel +3,0 - - -3,0 

  Varav allmän verksamhet  +0,2 -1,0 - - 

  Hållbarhetsstrateg +0,6    

  Utredare KS -0,1    

  Administratör räddningstjänst 0,25 tjänst -0,1    

 Administratör näringsliv & utveckling 0,25 tjänst -0,2    

  Varav teknisk verksamhet -2,1 -1,0 - - 

.Parkeringsintäkter ökning -1,1    

 Arrendeintäkter ökning -0,1    

 Energieffektivisering -0,5    

 Avveckling fastigheter -0,1    

 Generell effektivisering  -0,3    

Byggnadsnämnden – återlämnande av utökning 2020 -0,7 - - - 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän - +3% KPV -2% effektivisering +0,0 - - - 

Utbildningsnämnden -5,9 -3,4 - - 

Förskola bemanning -0,5     

Förskola hyra/städ -0,5    

Grundskola bemanning -1,5    

Välkomsten bemanning -0,5    

Gymnasiet bemanning -0,5    

Gymnasiet interkommunal ersättning -1,0    

Vuxenutbildningen bemanning -0,5    

Övrig verksamhet/skolskjutsar -0,1    

Omsorgsnämnden -3,2 -3,8 - - 

LSS-verksamhet -2,0    

 Bemanning socialpsykiatrin, nattenheten och administration -1,1    

Bemanningsenheten -0,2    

Summa minskade nämndramar -8,8 -8,5 -0,7 -2,8 
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Nämndsredovisning
Kommunfullmäktige och partistöd 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt för kommunen, främst mål och 

riktlinjer för verksamheten samt budget, 

skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Kommunfullmäktige består under mandat-

perioden 2019 - 2022 av 31 ledamöter. 

Mandatfördelningen är: Moderata samlings-

partiet 12, Socialdemokraterna 8, 

Liberalerna 2, Centerpartiet 3, Vänster-

partiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sverige-

demokraterna 3, Kristdemokraterna 1. 

Anslaget för kommunalt partistöd i 

Sotenäs uppgår från 2011 till 18 procent av 

basbeloppet gånger antalet mandat i 

kommunfullmäktige. 8 procent av ett 

basbelopp utgår som grundbidrag till i 

kommunfullmäktige representerat parti. 

Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt 

per mandat i kommunfullmäktige. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter - - - 

Kostnader -695 -802 -800 

Nettokostnad -695 -802 -800 

    

Kommunbidrag 793 802 800 

Resultat 99 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 
 KPI-uppräkning +8,2 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 

  
 Budgetberedningens förslag: 

För kommunfullmäktige föreslås ett 

kommunbidrag om 800,3 tkr. 

 

Kommunrevisionen 

Uppdrag 

Revisorerna ska årligen granska om 

kommunens verksamhet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt, den ekonomiska 

hushållningen är god, styrningen effektiv, 

redovisningen tillförlitlig, förmögenhets-

förvaltningen säker och om den interna 

kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna 

ska också bedöma och uttala sig om 

resultatet, som det redovisas i delårs-

rapportens och årsredovisningens 

förvaltningsberättelse, är förenligt med av 

kommunfullmäktige fastställda finansiella 

och verksamhetsmässiga mål.  

De kommunala revisorerna är fem till 

antalet. Kommunrevisionen biträds av ett 

externt revisionsbolag. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter - - - 

Kostnader -615 -674 -706 

Nettokostnad -615 -674 -706 

    

Kommunbidrag 623 674 706 

Resultat 8 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 
 Utökning av budgetram +21,0 tkr 

 KPI-uppräkning 10,7 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 

 
Budgetberedningens förslag: 

För revisionen föreslås ett kommunbidrag 

om 705,7 tkr. 
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Valnämnden 

Uppdrag 

Valnämndens uppdrag är att vara lokal 

valmyndighet i Sotenäs och ansvara för 

genomförandet av val till riksdagen, region-

fullmäktige och kommunfullmäktige, val till 

Europaparlamentet samt nationella och 

lokala folkomröstningar. Valnämndens 

arbete styrs främst av vad som föreskrivs i 

vallagen. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 246 - - 

Kostnader -573 -30 -40 

Nettokostnad -327 -30 -40 

    

Kommunbidrag 261 30 40 

Resultat -66 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Kompensation för översyn av val-distrikt 

+10 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året. 

 

Budgetberedningens förslag: 

Valnämndens föreslås ett kommunbidrag 

om 40,0 tkr. 

Överförmyndare 

Uppdrag 

Överförmyndaren har som sin 

huvuduppgift att kontrollera att förmyndar-

skap, godmanskap och förvaltarskap sköts 

på ett korrekt sätt. Överförmyndaren 

ansvarar direkt under kommunfullmäktige 

för sina uppgifter. Från och med 2011 utförs 

all handläggning av överförmyndarärenden 

av Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. 

Uppdraget omfattar utredning av behov av 

godmanskap och förvaltarskap, tillsyn över 

förmyndares, gode mäns och förvaltares 

löpande verksamhet, granskning av års-

redovisningar rörande förvaltad egendom, 

granskning av vissa större förvaltnings-

åtgärder företagna av ställföreträdare mm. 

 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 12 - - 

Kostnader -861 -855 -866 

Nettokostnad -848 -855 -866 

    

Kommunbidrag 747 855 866 

Resultat -101 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 KPI-uppräkning +10,9 tkr 

 

Budgetberedningens förslag: 

Överförmyndarverksamheten föreslås ett 

kommunbidrag om 866,0 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndig-

het för hela kommunens verksamhet.  

Kommunstyrelsen ansvarar för allmän 

verksamhet som strategi- och utvecklings-

frågor, personal- och organisationsfrågor, 

översiktlig planering, exploatering, bered-

skapsplanering, räddningstjänst och total-

försvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, 

information, konsumentrådgivning, arbets-

marknadsenhet och kollektivtrafik.  

Teknisk verksamheten ansvarar för mark-

försörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, 

väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, 

kommunens samlade kost- och städ-

verksamhet samt teknisk försörjning. 
 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 160 107 154 301  

Kostnader -230 848 -229 622  

Nettokostnad -70 741 -75 322 -76 204 

    

Kommunbidrag 78 700 75 322 76 204 

Resultat 7 959 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Effektivisering -2 500,0 tkr varav: 

• Administration allmän vht -400 tkr 

• Parkeringsintäkter tekn vht -1 140 tkr 

• Arrendeintäkter tekn vht -100 tkr 

• Energieffektivisering tekn vht -460 

tkr 

• Avveckling fastigheter tekn vht -130 

tkr 

• Generell effektivisering tekn vht -270 

tkr 

 

 Vandringsleder från UN till KS +999,3 tkr 

 Kulturstöd från ofördelat till UN -740,0 tkr 

 Återföring till ofördelat +50,0 tkr 

 Utökning miljöstrateg & drift +550,0 tkr 

 Utökning av ofördelade medel +3 000,0 

tkr 

 KPI- uppräkning -1 446,3 tkr 

 Kompensation för löne-och arvodes-

ökningar tillkommer löpande under året. 

 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Minskningen av de administrativa 

resurserna inom allmänna verksamheterna 

har möjliggjorts av det pågående arbetet med 

effektivisering och digitalisering. Inom 

teknisk verksamhet handlar det bl.a. om 

energieffektiviseringar, ökade intäkter från 

parkeringsverksamhet och arrenden, samt 

avveckling av fastigheter. 

Genom kommunstyrelsens ofördelade 

medel kan styrelsen löpande under året, 

besluta att utöka nämndens eget eller andra 

nämnders budgetanslag vid behov, efter 

beslut i kommunstyrelsen. Ofördelade 

medel utökas 2021 med 3,0 mnkr för 

ytterligare möjlighet att möta extraordinära 

kostnader.  

 
Personal 

Inom allmänna verksamheterna fanns det i 

januari 2019 84,9 årsarbetare. Medelåldern 

uppgick till 47,4 år. Motsvarande siffra i 

januari 2020 är 79,9 årsarbetare och en 

medelålder på 48 år. 

Inom tekniska verksamheterna; januari 

2019 87,8 årsarbetare och en medelålder på 

47 år. Motsvarande siffra i januari 2020 är 

87,8 årsarbetare och en medelålder på 46,5 

år.  

Under våren 2020 har sjukfrånvaron 

gradvis ökat i verksamheterna i samband 

med den pågående Coronapandemin. För att 

stödja omsorgsförvaltningen har personal 

med tidigare omsorgserfarenhet (frivilligt) 

flyttat över från kommunstyrelsens 

verksamhet för att under en tid stärka upp 

arbetet inom omsorgen. 
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Övrigt 

År 2020 är ett väldigt annorlunda år; dels 

pågår det en global coronapandemi som gör 

det svårt att förutspå framtiden och hur det 

kommer att påverka kommunen, både ur ett 

kort och ett långt perspektiv. Samtidigt 

pågår det en större företagsetablering i 

kommunen om 2 500 nya arbetstillfällen 

som om den blir verklighet kommer att 

påverka bostäder, vägar, vård, skola och 

omsorg både på kort och lång sikt med start 

från år 2021.  

 
Budgetberedningens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslås ett kommun-

bidrag om 76 203,8 tkr.  

 

Byggnadsnämnden 

Uppdrag 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens 

uppgifter enligt plan- och bygglagen och 

enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor. Nämnden svarar också för 

kommunens GIS- och mätningstjänster 

inklusive kartor och kartportaler, samt den 

kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

Nämnden fullgör också kommunens 

uppgifter om prövning/ dispens och 

tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning. Från maj 2020 övertar 

nämnden hanteringen av 

bostadsanpassningsbidrag från omsorgs-

nämnden. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 4 941 5 996  

Kostnader -11 161 -15 765  

Nettokostnad -6 220 -9 770 -8 993 

    

Kommunbidrag 7 258 9 770 8 993 

Resultat 1 038 0 0 
 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Minskning av tillfällig utökning 2020 för 

arbete med primärkarta -700,0 tkr 

 KPI-uppräkning -76,4 tkr   

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Nämndens budget minskas 2021 med 700 

tkr enligt plan då budgeten avser ett tillskott 

nämnden erhöll 2020 för arbete med primär-

kartan som reviderats under 2020. 

 
Personal 
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Byggnadsnämnden hade 14 anställda i 

januari 2020 jämfört med 13 anställda i 

januari 2019. Ökningen avser vikariat för 

tjänstledig medarbetare. 

  
Övrigt 

Bostadsanpassningen har flyttats över från 

omsorgsnämnden till byggnadsnämnden i 

maj 2020. 
 

Budgetberedningens förslag: 

Byggnadsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 8 993,1 tkr.   

 

Miljönämnden  
i mellersta Bohuslän 

Uppdrag 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

(MimB) är gemensam nämnd för Sotenäs, 

Munkedals och Lysekils kommuner. 

Nämnden är placerad i Sotenäs kommun och 

ingår som en del i samhällsbyggnads-

förvaltningen. I miljönämndens verksamhet 

ingår tillsyn och prövning inom områdena 

miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll 

– dessa är alla avgiftsfinansierade. 

Verksamheten utför även miljöövervakning, 

ger information, råd, remiss vilket inte är 

avgiftsfinansierat. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 9 280 10 323  

Kostnader -10 739 -11 811  

Nettokostnad -1 459 -1 487 -1 394 

    

Kommunbidrag 

Sotenäs (exkl. arvode) 

1 443 1 487 1 394 

Kommunbidrag 

Munkedal 

1 745 1 758 (1 662) 

Kommunbidrag Lysekil 2 055 2 066 (2 305) 

Resultat Sotenäs -17 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Effektivisering -2 % av nettoramen vilket 

motsvarar -33,4 tkr för Sotenäs andel 

 Uppräkning med KPV +3 % motsvarar 

+50,1 tkr för Sotenäs andel 

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Löner och övriga kostnader räknas upp 

med PKV (prisindex för kommunal 

verksamhet) index för 2021 beräknas till 3 

procent. Därtill har nämnden att minska 

kommunbidraget med 2 procent jämfört med 

2020.  

Verksamheten är finansierad både genom 

kommunbidrag från de tre samverkande 

kommunerna samt avgifter från tillsynen 

och externa bidrag.  

 
Personal 

Miljöenheten hade 19 medarbetare i 

januari 2020 jämfört med 16 personer 2019. 

Två personer avser nystartsjobb och en 

tillsättning av vakans. 
 

Övrigt 

Kostnadsfördelningen inom SML-

kommunerna har justerats inför budgetår 

2021. Ny fördelning är: Sotenäs 26 procent, 

Munkedal 31 procent, Lysekil 43 procent. 

 
Budgetberedningens förslag: 

Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag 

i Sotenäs om 1 394,0 tkr.  Budget för 

politiska arvoden i Sotenäs tillkommer med 

187,4 tkr. Totalt kommunbidrag inklusive 

politiska arvoden föreslås uppgå till 1 598,4 

mnkr. 
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Utbildningsnämnden 

Uppdrag 

Nämndens uppdrag och ansvarsområden är 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasie-

skola, vuxenutbildning, kulturskola samt 

kultur- och fritidsverksamhet. 

 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 32 037 25 806  

Kostnader -231 357 -226 904  

Nettokostnad -199 320 -201 098 -199 134 

    

Kommunbidrag 202 060 201 098 199 134 

Resultat 2 740 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Effektivisering -5 900,0 tkr varav: 

• Förskola bemanning -500 tkr 

• Förskola hyra/städ -450 tkr 

• Grundskola bemanning -1 500 tkr 

• Välkomsten bemanning -500 tkr 

• Gymnasiet bemanning -500 tkr 

• Gymnasiet IKE -1 000 tkr 

• Vuxenutbildning bemanning -500 tkr 

• Övrig vht/skolskjutsar -950 tkr 

 Anläggningsbidrag +1000,0 tkr 

 Vandringsleder till KS från UN -999,3 tkr 

 Kulturstöd från KS ofördelat +740,0 tkr 

 Driftbidrag Tumlaren till 

förvaltningsövergripande vht -550,0 tkr 

 KPI-uppräkning 1 763,0 tkr   

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi  

Under mandatperioden (2019 - 2022) har 

utbildningsnämnden i uppdrag att minska 

budgetramen med motsvarande 18,7 mnkr. 

2019 var budgetramen 4 mnkr lägre än 2018 

och utbildningsnämnden klarade målen för 

2019 och redovisade ett överskott på +2,7 

mnkr. Inför 2020 minskade budgetramen 

med ytterligare 5,5 mnkr. För 2021 ska 

minskningen vara 5,9 mnkr och för 2022 är 

planen att minska med 3,3 mnkr. 

 
Personal 

Minskning av antalet årsarbetare har pågått 

i utbildningsförvaltningen sedan sommaren 

2018, för att möta omställningsarbetet 2019 

- 2022. Februari 2018 fanns 258,9 

årsarbetare (tillsvidareanställda och 

visstidsanställda) och kan jämföras med 

februari 2019 med 231,0 årsarbetare. 

 
Övrigt 

Förvaltningens mål är att uppnå ett hållbart 

och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn 

och elever ska utveckla sitt lärande. För att 

stärka arbetet ytterligare deltar förvaltningen 

i ett samarbetsprojekt tillsammans med 

Skolverket. Samarbetet handlar om att stärka 

kompetenser inom ledarskapet, barn – och 

elevers språkutveckling, likvärdig skola, 

betyg och bedömning samt mottagningen av 

nyanlända barn och elever, för skapa goda 

förutsättningar för alla barns och elevers 

lärande.  

Utbildningsnämnden står inför mycket 

stora förändringar. Under perioden 2019 - 

2022 ska förvaltningen genomföra anpass-

ningar, vilket bland annat betyder fler barn 

och elever per lärare/förskollärare samt en 

översyn av utbildningsnämndens lokaler. 

Under samma period ska utbildnings-

nämnden samtidigt höja måluppfyllelsen. 

  
Budgetberedningens förslag: 

Utbildningsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 199 133,8 tkr. 
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Omsorgsnämnden 

Uppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade, 

individ- och familjeomsorg samt 

ensamkommande barn och ungdomar. De 

viktigaste lagområdena är SOL, LSS och 

HSL. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 

Intäkter 80 149 71 997  

Kostnader -308 929 -300 100  

Nettokostnad -228 780 -228 104 -226 017 

    

Kommunbidrag 231 528 228 104 226 017 

Resultat 2 749 0 0 

 

Förändring av budget 2020 - 2021 avser: 

 Effektivisering -3 200,0 tkr varav: 

• LSS-verksamhet -2 000 tkr 

• Bemanning socialpsykiatri, nattenhet 

och administration -1 050 tkr 

• Bemanningsenheten -150 tkr 

 KPI-uppräkning 1 112,9 tkr  

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande 

under året. 

Inför 2021 införs äldreomsorgssatsning 

med en ökning av riktade statsbidrag till 

äldreomsorgen. Omsorgsnämndens 

äldreomsorg tilldelas hela denna ökning på 

5,6 mnkr. Omsorgsnämnden söker och 

återredovisar medel. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Omsorgsförvaltningens ram krymper med 

4, 3 mnkr mellan 2020 och 2021. Åtgärds-

plan är framtagen sedan 2019 och ska 

revideras. Covid-19 gör det svårt för 

förvaltningen att göra effektiviserings-

åtgärder, då många enheter istället behöver 

förstärkas upp och sjukfrånvaron är hög. 

 
Personal 

I april 2020 har omsorgsförvaltningen 334 

årsarbetare i tjänst, samtliga anställningar, 

vilket är en ökning med 14 årsarbetare 

mellan mars och april. Detta relateras dels 

till ”Heltidsresan”, men framförallt till 

förstärkning på vissa enheter, samt 

begränsning rörlighet av personal mellan 

enheter, vilket är nödvändigt på grund av 

Covid-19 för att minska risk för smitt-

spridning. 

  
Övrigt 

De privata utförarna inom LOV hemtjänst 

utför cirka 25 procent av den vård och 

omsorg som bedrivs inom ordinärt boende. 

Timmarna har under årets första månader 

2020 minskat, både för privata utförare och 

egen regi. 

Bostadsanpassningen har flyttats över från 

omsorgsnämnden till byggnadsnämnden i 

maj 2020. Bemanningsenheten upplöstes i 

maj 2020 och bemanningsplanerare fördelas 

ut i verksamheterna. Arbete pågår under 

2020 med att utöka samarbetet mellan 

individ- och familjeomsorgen och 

arbetsmarknadsenheten. Utfallet av detta 

kan resultera i en organisationsförändring.  

 

Budgetberedningens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 226 016,5 tkr 


