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Investeringsbudget 2023, plan 2024 – 2026 
 

Bakgrund 

Sotenäs kommuns investeringsmål för en god ekonomisk hushållning (beslutade i riktlinjen för 

god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KF § 158 2022-11-23) 

innebär att: skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska i genomsnitt under 

perioden 2023 - 2026 minst uppgå till 100 procent, exklusive investeringar i Hunnebohemmet 

och skredriskåtgärder i Hunnebostrand - vilka får lånefinansieras. Detta mål utgör restriktionen 

för den budget som kan beslutas för mandatperioden. 

 

Skattefinansieringsgraden utgörs av årens resultat plus årens avskrivningar dividerat med årens 

investeringsvolymer. För år då resultatutjämningsreserven (RUR) nyttjas räknas årets resultat 

innan uttag ur RUR. I Mål- och resursplanen (beslutad i KF § 160 2022-11-23) framgår att detta 

utrymme för åren 2023 – 2026 uppgår till 169,4 mnkr. Utöver utrymmet om 169,4 mnkr under 

mandatperioden tillkommer investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i 

Hunnebostrand. 

 

Sammanfattning 

Investeringsbudgeten för 2023 och planåren 2024 - 2026 möter utmaningar på flera sätt. Det 

handlar om ett begränsat utrymme till följd av väntade låga resultat, inte minst på grund av höga 

energipriser. Det handlar också om stora osäkerheter i fråga om entreprenadkostnader i rådande 

inflation. Utmaningar med eftersatt underhåll i kommunens anläggningar och byggnader kvar-

står också. Det är utifrån denna situation förvaltningens prioriteringar är gjord.  

 

I förslaget ligger beslutade enskilda projekt kvar. Det innebär att projekten skredriskåtgärder i 

Hunnebostrand och Hunnebohemmet kvarstår. Kvar finns också beslutade projekten; brygga i 

Väjern, åtgärder med en bro vid Örn i syfte att minska risken för översvämning längs väg 171, 

samt ombyggnad av torget i Bovallstrand. Vissa medel för utbyggnad av industriområden finns 

också kvar, men kommer högst sannolikt att behöva utökas inför budget 2024. 

 

Utifrån strategiska dokument som mobilitetsutredning och pågående arbete med cykelstrategi, 

och fullmäktiges mål om en välutbyggd infrastruktur, finns medel avsatta för mobilitetsåtgärder, 

samt gång- och cykelleder.  

 

Planerat underhåll i kommunens byggnader prioriteras där utbildningsnämnden och omsorgs-

nämnden har sina verksamhetslokaler. Härutöver har en särskild prioritering gjorts för 

energieffektiviseringar som omfattar åtgärder enligt den förstudie för energieffektivisering i 

byggnadsbeståndet som pågår, installation av solceller samt byte av armaturer i gatu-

belysningen. 

 

Medel för byggnation av beslutad utformning av Hunnebohemmet har uppskattats till 200 mnkr 

åren 2022 - 2027 (varav 190 mnkr under planperioden). Förvaltningen återkommer med särskilt 

förslag till beslut under första halvåret 2023 med beräknad byggstart andra halvåret 2023. 

 

Genomförande av bostadstomter inom detaljplanen Hällebo 2 i Hunnebostrand utgår tills vidare, 

dels beroende på byggkostnadernas utveckling, dels i avvaktan av VA-plan.  
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Generellt gäller för budgetåret 2023 att förvaltningen sannolikt kommer att behöva återkomma 

med förslag till omprioriteringar under året utifrån de omfattande osäkerheter som råder. 

 

Investeringsbudget per område 

Tabellen nedan visar investeringsbudget för år 2023, med planår per verksamhetsområde, där 

enskilda projekt med en budget om 2,0 mnkr eller mer specificerats genom varav-rader. 

 

 

Investeringar 2023 - 2026

Budget 

2023

Plan   

2024

Plan   

2025

Plan   

2026

Summa 

2023-

2026

Exploateringsprojekt & fastighetsköp 2,0 3,0 0,0 0,0 5,0

varav Utbyggnad industriområden 2,0 3,0

Anläggningsprojekt 10,6 5,4 7,5 7,2 30,7

varav Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll 4,0 4,0 4,0 4,0

varav Gång - och cykelvägar 1,3 1,0 3,0 3,0

varav Rörbron Örn 3,5      

Hamnprojekt 10,8 11,3 8,8 3,8 34,7

varav Brygga Väjern 4,0    

varav Åtrgärder betong/stenkajer 1,8 2,0 2,0

varav Betongkajen Bovall 4,0 3,5

varav Skredriskåtgärder Hunnebostrands hamn 1,0 6,0 5,0

Förskolefastigheter 0,7 0,9 1,0 1,0 3,6

Skolfastigheter 2,6 2,5 4,0 13,0 22,1

varav Planerat underhåll 1,1 4,0 13,0

varav Skolfastigheter, om- och nybyggnation 1,0 2,0

Omsorgsfastigheter 58,5 72,9 50,8 20,8 203,0

varav Planerat underhåll 2,5 0,4 0,8 0,8

varav Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet 6,0 2,5

varav Hunnebohemmet 50,0 70,0 50,0 20,0

Övriga kommunala fastigheter för kärnverksamhet 0,7 0,2 0,3 0,2 1,4

Övriga kommunala fastigheter 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

varav Hygienvårdsanläggning Malmön 2,0

Fastigheter, medel för hela beståndet 1,5 5,1 1,7 1,7 10,0

varav Åtgärder enligt förstude energieffektivisering 1,0 4,0

Övriga investeringar KS 23,8 11,7 6,9 1,0 43,4

varav Ärendehanteringssystem KS, BN och MimB, gemensamt SML 3,0

varav Räddningstjänst fordon 6,7 4,5 0,6

varav Energieffektiviserande åtgärder 11,0 3,0

Investeringar BN 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar MimB

Investeringar UN 1,5 2,7 2,6 1,1 7,9

Investeringar ON 2,4 0,5 2,6 1,1 6,6

varav Inventarier Hunnebohemmet 2,1 0,6

Summa årets investeringar 118,1 116,2 86,2 50,9 370,4

varav årets investeringar exkl. Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand 67,1 40,2 31,2 30,9 169,4

varav Hunnebohemmet 50,0 70,0 50,0 20,0 190,0

varav skredriskåtgärder i Hunnebostrand 1,0 6,0 5,0 0,0 12,0
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Exploateringsprojekt 
Utbyggnad industriområden  

Medlen avser grovplanering av mark inom Hogenäs hamn i Kungshamn / Bratteby i 

Hunnebostrand. Sedan projektering genomförts under 2022 väntas offerter i början av 

november. Kalkyler för projekten som helhet kan därmed tas fram tidigast under investerings-

ärendets gång. VA-frågan kräver nära dialog med Sotenäs Vatten AB.  

 

Under planperioden avsätts inte medel för fastighetsköp. Detta med hänsyn till de begränsade 

resultat som förväntas. Förslag till beslut och beslut om köp av mark måste därför kombineras 

med förslag till finansiering med tex omfördelning inom beslutad investeringsbudget.  

 

 

Anläggningsprojekt 
På området föreslås energibesparande åtgärder prioriteras. Även asfaltering av gator och vägar 

prioriteras efter en lång tid av svårigheter med upphandling av leverantörer.  

 

Under planåren föreslås medel för byggnation av gång- och cykelvägar (sammanlagt 8,3 mnkr), 

ställplatser, torget i Bovallstrand, laddstolpar för omsorgsnämndens bilar, åtgärder enligt 

mobilitetsutredningen samt offentlig renhållning. 

 

Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll 

Underhållet av kommunens gator är eftersatt och utan underhåll blir nödvändiga åtgärder allt 

dyrare. Åtgärden är angelägen. 

 

Rörbron på Örn 

Åtgärden hänger samman med Trafikverkets insatser för att minska översvämningsrisken kring 

Långöns vatten. Upphandlingen är genomförd, men det föreligger osäkerheter kring geo-

tekniken i området vilket kan försena projektet. Besked om detta kommer i november månad. 

 

 

Hamnprojekt 
Projekten följer underhållsplanen och åtgärderna syftar till att motverka att framtida åtgärder 

fördyras ytterligare. I planen finns garantiarbeten och tätning av kaj på Smögen. Från år 2024 

återupptas åtgärder med småbåtshamnar och bryggor. 

 

Brygga i Väjern 

Projektering har genomförts och ritningar finns framtagna. Upphandling av entreprenör ligger 

ute och byggstart planeras till våren 2023.  

 

Betongkajen i Bovallstrand 

Konsult genomför projektering. Det finns flera osäkerheter i projektet och utvärdering görs i 

slutet av 2022. Åtgärden behövs för att undvika att stänga kajen.  

 

 

Förskolefastigheter 
De sista åtgärderna med flytt av en förskola ryms i medlen, liksom medel för åtgärder i 

Hedalens kök och, beroende på framtida elevantal, även på Hasselösund.  

 



 
 

Datum: 2022-12-14 

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

 

Skolfastigheter 
Närmast förestår en hissrenovering på Kungshamns skola och markarbeten kring 

Hunnebostrand skola.  

 

Under planåren föreslås kommunens planerade underhåll fokusera på åtgärder i skol-

fastigheterna. Vilka åtgärder som blir aktuella är avhängigt elevantalet och skolorganisationen. 

 

 

Omsorgsfastigheter 
Vid sidan om Hunnebohemmet har planering för att ändamålsenliga lokaler och yteffektiv 

verksamhet genomförts på omsorgsnämndens område. När Hunnebohemmet är färdigt innebär 

de samlade åtgärderna att omsorgsnämnden kan lämna en byggnad.  

 

Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet 

Under planåren genomförs takomläggning och verksamhetsanpassningar av ”Kompetens-

centrum” i Kungshamn dit omsorgens dagliga verksamhet flyttar permanent. 

 

Hunnebohemmet 

Totalt uppskattas budget för Hunnebohemmet att uppgå till 200 mnkr åren 2022 - 2027. 

Förvaltningen återkommer våren 2023 med uppdaterade summor och förnyat budgetbeslut 

sedan upphandling av entreprenaden genomförts.  

 

 

Övriga kommunala fastigheter för kärnverksamhet 
Konkret planeras på detta område byte av brandlarmet i kommunhuset. Begränsade medel finns 

också reserverade för akuta behov i fråga om byte av storköksutrusning.  

 

Under planåren har mycket begränsade resurser avsatts på området. 

 

 

Övriga kommunala fastigheter 
Hygienvårdsanläggning Malmön 

I syfte att kunna hålla gästhamnen på Malmön öppen 2023 med intäkter på mellan 350 - 500 tkr 

per säsong.  

 

Under planåren har mycket begränsade resurser avsatts på området. 

 

 

Fastigheter, medel för hela beståndet 
En liten post reserveras för åtgärder i fastighetsbeståndet efter beslut från olika myndigheter. 

 

 

Övriga investeringar KS 
Övriga investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2023 avser inventarier till 

måltids- och lokalvårdsenheterna, inventarier och fordon till räddningstjänsten, samt IT-system 

(såsom beslutstöd, HR-system och arrendesystem), samt övrig digitalisering inom 

förvaltningarna. Därtill energieffektiviserande åtgärder. 
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Under planåren har ytterligare budget avsatts för investeringar inom områdena IT-system, 

digitalisering, räddningstjänstens fordon och inventarier, inventarier inom måltids- och lokal-

vårdsenheterna, samt ytterligare energieffektiviserande åtgärder. 

 

Räddningstjänst fordon 

Upphandling av två brandfordon har genomförts under 2022. Fordonen kommer levereras under 

2023. 

 

Energieffektiviserande åtgärder 

En särskild prioritering föreslås för energieffektiviseringar som omfattar åtgärder enligt den för-

studie för energieffektivisering i byggnadsbeståndet som pågår, installation av solceller, samt 

byte av armaturer i gatubelysningen.  

 

 

Investeringar BN 
Under 2023 budgeteras för ett nytt GIS system. 

 

 

Investeringar UN 
Under 2023 budgeteras inventarier i idrottshallar och lärosalar, samt digitalisering i syfte att 

kunna genomföra digitala nationella prov. Konst i offentlig miljö utgör 1 procent av årets 

budgeterade re-investeringsvolym och uppgår till 0,7 mnkr. Medel kommer användas för 

Bovallstrands torg.  

 

Under planåren har ytterligare budget avsatts för investeringar inom de områden som budgeteras 

2023. Därtill budgeteras för utbyte av gräsplanen på Kungshamnsvallen. 

 

 
Investeringar ON 
Under 2023 budgeteras för digitalisering, trygghetsskapande lösningar samt inventarier. 

 

Under planåren har ytterligare budget avsatts för inventarier generellt, men framför allt för att 

möblera Hunnebohemmet då den nya delen är klar att tas i bruk. 


