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Sammanfattning  
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 

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

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

 

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

(augusti 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför 

kommande budget- och planår är möta minskade statsbidrag. För 2022 ökar skatteintäkter men 

de generella bidragen, kommunen erhöll för covid-19-pandemin, sjunker något. Dessa bidrag 

uppgår ändå till relativt höga nivåer. Inför 2023 och 2024 sjunker dessa med cirka 10,0 mnkr. 

Sammantaget för 2022 ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 5,2 procent 

motsvarande 28,4 mnkr. 

 

Budgeterat resultat uppgår till 6,3 mnkr för 2022. Med utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 

och 2022 innebär det att kommunfullmäktiges finansiella resultatmål är uppfyllt över 

mandatperioden. Förutom uppräkning av lön- och prisindex ökar nämndernas nettoramar år 2022 

med 12,6 mnkr.  

 

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

varande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,1 procent i 

förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Verksamhetens mål för god ekonomisk 

hushållning har en större översyn genomförts detta med anledning av uppdaterad vision, i enlighet 

med gällande styrmodell. I samband med översynen ökas dessa till 10 mål med tillhörande  

indikatorer. 
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 Vision och programförklaring 
 

Vision 2032 

Ny vision är framtagen och denna antogs av kommunfullmäktige i november 2020. Visionen 

bygger på tio långsiktiga visionsmålbilder. Till varje av dessa kopplas fokusområden för perioden 

fram till år 2032. 

Visionen tillsammans med programförklaringen ligger till grund för fullmäktiges verksamhets-

mål för god ekonomisk hushållning. Dessa bryts ner av nämnderna i form av styrande 

verksamhetsmål.  

Inför budget 2022 har därför skett en revidering av fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning. Revideringen har effekt på både drifts- och investeringsbudgeten. 

 
TIO TUSEN ANLEDNINGAR ATT SATSA PÅ SOTENÄS KOMMUN 

 

1. LIVSLÅNGT LÄRANDE MED 1 000 UTBILDNINGSPLATSER. 

2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR 1 000 ARBETSTILLFÄLLEN.  

3. EN LEVANDE KOMMUN MED 1 000 NYA INVÅNARE. 

4.MARITIMT KLUSTER MED  1 000 M KR I INVESTERINGAR. 

5. FLER BOENDEFORMER MED 1 000 NYA BOSTÄDER. 

6. BESÖKSNÄRINGEN MOTSVARAR 1 000 HELÅRSARBETEN. 

7. NYINVESTERINGAR OCH ETABLERINGAR PÅ 1 000 M KR. 

8. KULTUR-OCH FRITIDSUTBUD MED 1 000 OLIKA AKTIVITETER 

9. ÖVERSIKTSPLAN MED 1 000 KM NY INFRASTRUKTUR 

10. 1 000 HÅLLBARA INITIATIV 

 

Se visionen i sin helhet på sotenas.se – visioner och framtidsidéer  

  

https://sotenas.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/visionerochframtidsideer.4.342b798515b7e79110d634cc.html
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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 
 

 

 

Belopp i mnkr 
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Folkmängd 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

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

Verksamhetens nettokostnader  

exkl. avskrivning 
491,1 511,3 538,6 542,3 547,5 564,4 

Avskrivningar 35,9 28,8 28,8 28,9 32,4 32,4 

Årets resultat 18,1 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 

Årets resultat i förhållande till skatter, 

utjämning och generella bidrag 
3,3% 1,0% 1,1% 2,5% 3,4% 3,2% 

Soliditet 70% 71% 72% 71% 68% 66% 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 
39% 41% 43% 44% 44% 44% 

Nettoinvesteringar 34 39,3 74,8 117,2 103,9 80,1 

Självfinansieringsgrad 157% 87% 47% 37% 51% 65% 

Långfristig låneskuld - - - 19,5 52,3 28,8 

              

Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital 
      

Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar        

Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat + årets avskrivningar / 

nettoinvesteringar       
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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 2020 

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 2020 

står för 2,1 % 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 

2020 står för 7,7 

% 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) skrev i ekonomirapporten, oktober 2020, att kommuner 

och regioner skulle inför 2020 vara inställda på ett år med ansträngd ekonomi till följd av 

försvagad konjunktur i kombination med högt demografiskt tryck. Till det kom coronapandemin.  

I ekonomirapporten från maj 2021 att trots omfattande restriktioner och vågor av hög 

smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 

2021 ser prognosen för svensk BNP-tillväxt att uppgå till drygt 3 procent. I takt med sjunkande 

smitta och minskad vårdbelastning kommer restriktioner att kunna mildras därmed förväntas 

medföra extra skjuts till konjunkturen. Framförallt för de inhemska tjänstenäringarna. Däremot 

kommer det att ta tid innan pandemin är över. Mycket av det globala vaccinationsarbetet kommer 

troligtvis att kvarstå även 2022, speciellt i de fattigare delarna av världen.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-tillväxt. Tillväxten förutsätts i hög grad drivas av 

hushållens konsumtion. Det bidrar en starkare återhämtning av arbetade timmar. Däremot 

kommer det dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Trots en snabb 

konjunkturuppgång beräknas andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 

pandemin.  

Svenska offentliga finanser är fortsatt starka, detta trots lågkonjunktur och mycket omfattande 

finanspolitiska satsningar. Som andelen av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 

betydligt lägre än i många andra länder. Utvecklingen under pandemin har inneburit större 

skulduppgång i omvärlden jämfört med i Sverige. För 2020 ökade offentlig sektors konsoliderade 

bruttoskuld (Maastricht-skulden) för första gången på fem år. Ökningen på 5 procentenheter av 

BNP innebar att skuldkvoten landade på 39,9 procent. Prognosen för 2024 är att 

Maastrichtskulden går under 35 procent. Genomsnittlig skuldnivå i EU uppgår till cirka 90 

procent av BNP. Få EU-länder har så låg skuldkvot som Sverige. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Kommunsektorn 2020 

Inför 2020 såg de samhällsekonomiska förutsättningarna svåra ut, allt pekade mot att såväl 

kostnader som intäkter skulle utvecklas svagt. Inför 2020 ökades också regleringsposten något. 

Men bokslut 2020 visar på rekordhöga resultat för kommunsektorn, cirka +35 miljarder.  

När pandemin slog till påverkade det både verksamheter och gav ekonomiska konsekvenser 

både avseende kostnader och intäkter. En av effekterna var att verksamheter fick stängas och 

andra verksamheter hade minskad efterfrågan. Med bland annat färre nya brukare inom 

äldreomsorgen, minskat nyttjande av skolbarnsomsorg (effekt av högsjukfrånvaro bland barnen i 

kombination med att många föräldrar arbetade hemifrån). Lägre omfattning av verksamhet är en 

förklaring till de goda resultaten. Omsorgsverksamheten drabbades av höga merkostnader, vilka 

till stor del täcktes av statsbidrag. Samtidigt kompenserades kommunsektorn med statsbidrag för 

hela sjuklönekostnaden för perioden april - juli och delvis under perioden augusti – november. 

Därtill ökade de generella bidragen markant. Där statsbidraget tog höjd för en utveckling av 

skatteintäkter som inte alls blev så låg som befarades under våren 2020.  

Sammantaget ökade de generella statsbidragen med 3,5 miljarder inför 2020 och därtill tillkom 

under 2020 ca 19 miljarder.  

Av kommunsektorns positiva resultat 2020 avser ca 30 miljarder beroende på verksamhetens 

resultat och de finansiella posterna bidrog med ca 5 miljarder. Under åren 2011 – 2019 har rea- 
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och exploateringsvinster samt engångsutbetalningar från AFA försäkring utgjort den största delen 

till sektorns goda resultat. Om dessa poster reducerar kommunsektorns resultat under perioden 

2011 – 2019 skulle resultaten minskas med över 90 procent. Under 2020 hade 16 kommuner 

negativt resultat.  

Investeringarna i kommunsektorn är fortsatt höga. I genomsnitt har investeringsvolymen ökat 

med ca 4 procent per år under 2000 - talet. För 2020 uppgick investeringar (exkl. kommunala 

bolag) till drygt 75 miljarder. I och med de goda resultaten har självfinansieringsgraden ökat. 

SKR bedömer att fram till 2024 kommer investeringsutgifterna att vara fortsatt höga. Som en 

konsekvens av det ökar de långfristiga skulderna med ca 80 miljarder fram till 2024.  
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Kommunsektorn 2021 och kalkyl 2022 – 2024 
 

Skatteunderlaget beräknas vara relativt stark under 2021 – 2024 vilket gör att 

intäktsutvecklingen är förhållandevis god. Skatteintäkterna beräknas, vid oförändrad skattesats, 

att öka med cirka 36 miljarder under dessa år. Pandemirelaterade statsbidragen kommer att 

ersättas i ungefärligt samma omfattning för 2021 som för 2020. Därefter sker en nedtrappning 

2022 och 2023 på 8 miljarder kronor. Riktade tillskott som ersättning av merkostnader inom 

omsorg samt sjuklöner försvinner 2020. Viss ersättning av sjuklöner finns dock kvar under början 

av 2021. Tidigare aviserade riktade bidrag inom omsorg, vuxenutbildning och skolan finns dock 

kvar. 

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. SKR påtalar vikten av 

att ha i åtanke att de kommer att finnas stora eftersatta behov inom ett antal områden de 

kommande åren. Detta efter att pandemin avtagit. Resultaten för 2021 beräknas ändå uppgå till 

ca 3,5 procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. 

För åren 2022 – 2024 beräknas kostnaderna för kommunsektorn att öka i takt med den 

demografiska utvecklingen. Utmaningar framåt är befarad ökning av ekonomiskt bistånd. Trots 

att någon tydlig ökning av månadsstatistiken under våren 2021 inte påvisats än. Talar mycket för 

en ökning, detta då arbetslösheten förväntas öka till 8,6 procent 2021. SKR beskriver och risk för 

ökat missbruk och psykisk ohälsa samt ökat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i 

samband med isolering, hemarbete, stress och ekonomisk oro. Orosanmälningar till socialtjänsten 

rörande barn och unga ökade med 5 procent under 2020 jämfört med 2019. 

För 2022 beräknas resultaten sjukna till 3 procent i förhållande till skatter och kommunal 

utjämning för 2023 beräknas resultaten att bli strax över 2 procent. För 2024 måste ca 8 miljarder 

kronor tillskjutas för att nå ett resultat på 2 procent i förhållande till skatter och kommunal 

utjämning om inga effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas. Detta då skatteunderlagstillväxten 

förväntas sjunka samt att personalomkostnadspålägget förväntas öka. Tillskottet på bidrag 

motsvarar en skattehöjning på 30 öre.  
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Statlig styrning 

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

styrningen. SKR har på initiativ av Välfärdskommissionen listat vilka delar av den statliga 

styrnings som skulle kunna medföra effektivare och bättre välfärd för invånarna. Detta genom 

lagar och förordningar och riktade statsbidrag. 

 

Därtill visar Statskontorets rapporter och analys att statens styrning över den kommunala 

sektorn blivit mer komplex och detaljerad.  
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Riktade bidrag 

Trots mycket kritik minskas inte antalet riktade statsbidrag. Statskontorets rapport 2020 visade 

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.  

De riktade statsbidragen inom äldreomsorgen är exempel på detta. Månadsdata 2021 visar på 

att antalet brukare inom äldreomsorgen fortsätter att minska, både inom särskilt boende och 

hemtjänst. Detta samtidigt som stora statliga tillskott har tillförts äldreomsorgen. För 2019 fanns 

två statsbidrag på ca 900 miljoner kronor. Nu finns elva bidrag på 14,2 miljarder kronor. Bidragen 

har olika komplexitet, som exempel på relativt okomplicerade bidrag kan nämnas 

investeringsstöd till äldrebostäder. 

Däremot är den enskilda satsningen på 4 miljarder kronor – vilken annonserades som riktade 

medel till äldreomsorg och som vidare kom utan krav på hur de kan användas. Trots detta har 

Socialstyrelsen infört villkor på att medel som ej går till äldreomsorg ska återbetalas. Villkoren 

från Socialstyrelsen bidrar till stor osäkerhet för kommunerna. Detta kan försämra 

produktiviteten och riskerar att de kommuner som drabbats hårdast av pandemin är samma 

kommuner som i och med att de har färre brukare, får svårast att ökas sina kostnader och riskerar 

att få krav på återbetalning.  

Satsningen äldreomsorgslyftet på 4,3 miljarder tillkom i syfte att minska timanställningar och 

för att höja den medicinska kompetensen. Det är problematiskt för kommuner att förhålla sig till 

detta bidrag, inte bara utifrån rekryteringsläget på arbetsmarknaden, utan också utifrån att 

bidraget endast gäller 2021. 

Totalt fanns 183 riktade statsbidrag under 2020. 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 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. Sammantaget riskerar de riktade bidragen att 

driva upp kostnaderna på en nivå som kommuner/regioner inte kan finansiera när bidragen 

upphör. Bidragen är oftast tillfälliga vilket medför kortsiktighet i kommunens/regionens 

planeringsförutsättningar. 

Därtill skapar bidragen, inte allt för sällan, förväntningar hos kommuninvånarna men där 

bidraget knappt räcker till arbetstiden som det tar att söka bidraget. Som exempel lyfter SKR fram 

införande av bidrag för att skapa ”nattis” på 77 miljoner. Där Orsa kommun fick mindre än 10 tkr 

och Upplands Väsby kommun erhöll 160 tkr.  
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Långsiktighet  

Det gäller för kommunsektorn att, trots ett gott resultat, ändå se till att inte dra på sig 

kostnadsökningar som kvarstår året därpå när de riktade statsbidragen är borta. När väl pandemin 

är över väntas ekonomiska utmaningar att hantera - då krävs långsiktig planering och en förändrad 

och mer stödjande statlig styrning. Om kommuner och regioner ska våga dra på sig mer 

långsiktiga kostnader för exempelvis fler anställda måste de också få besked om en mer långsiktig 

finansiering. Det duger inte att ge bidrag under ett enskilt år och reglera detta i detalj. Det riskerar 

att sätta kommuner och regioner i en ekonomisk situation som de själva inte kan hantera på sikt. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
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Aktuella kommunalekonomiska frågor 

Regeringens förslag avseende en delegation för kommunal ekonomi i balans är nu på remiss. I 

förslaget ingår att delegationen erhåller en miljard till sitt förfogande, under åren 2021 – 2024. 

Detta för att stärka ekonomiskt svaga kommuner och regioners situation. SKR har ställt sig 

positiv. Däremot anser SKR att urvalskriterierna bör slopas då de inte är tillräckligt träffsäkra. 

Vidare föreslår SKR att i stället bör kommuner/regioner ansöka om stöd samt att delegationen bör 

särskilt bör uppmärksamma långvarig befolkningsminskning och svag ekonomisk ställning.  

Riskdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en 

utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på 

utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. SKR har påtalat, i flera remissvar, en sådan 

översyn. Detta exempelvis avseende LSS-utjämningen vilken är påverkbar och sannolikt 

kostnadsdrivande. 

Utredning pågår avseende regelverket om ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. 

Utredningen ska lämna förslag till bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta 

kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling för den kommunala 

verksamheten. Med syfte att ge ett tydligare ramverk för ekonomistyrning, för kommuner och 

regioner att själva utifrån sina förutsättningar utforma sin ekonomistyrning. Betänkande ska 

överlämnas till regeringen i september 2021. 

Livslängdsantagande för anställda i kommunal sektor har förändrats, särskilt för män. Högre 

livslängd innebär att pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är livsvarig. Pensions-

skulden beräknas öka med cirka 23 miljarder kronor. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Sotenäs 

 
Det kommunala skatteunderlaget 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas uppgå till 571,6 mnkr 2022, en ökning 

med 28,4 mnkr (5,2 procent) jämfört med budget 2021. Väsentligaste förklaringarna till 

ökningen är ökade skatteintäkter.  
• Tillväxt i skatteunderlaget ökar nu efter nedgången 2020, men är inte uppe i de nivåer 

som för åren 2017 - 2019. Genomsnittlig ökningstakt de kommande fyra åren beräknas 

uppgå till 2,3 procent. 

• Kommunens avgift till kostnadsutjämning uppgår till 33,7 mnkr för 2022 och fortsätter 

därmed att öka något. Även för kommande år beräknas avgiften öka.  

Inkomstutjämningsbidraget uppgår till 53,7 mnkr. För 2023 sker en viss nedgång, 

därefter beräknas en ökning för de kommande åren. LSS-avgiften ökade markant år 

2021. För 2022 uppgår avgiften till 15,3 mnkr.  

• Fastighetsavgiften uppgår till 38,5 mnkr för 2022.  
 
Riktade bidrag äldreomsorg mm 

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. De riktade statsbidragen uppgår för Sotenäs kommun till 5,6 mnkr för 

äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr för äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet avser endast 

2021. I budgetförslaget ingår att omsorgsnämnden söker bidrag. Omsorgsnämnden hanterar även 

eventuella krav på återredovisning.  
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Utöver dessa satsningar finns övriga riktade bidrag gentemot omsorgsverksamhet men 

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

respektive förvaltning. 
 
Pensionskostnader 

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

kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, i och med att kostnaderna avser både för 

tidigare anställda och för dagens anställda. De senaste åren har löneökningar har också medfört 

att fler personer intjänat rättighet till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) enligt kollektivavtal. 

Detta med ökade pensionskostnader som följd.  

RIPS-kommittén beslutade under våren 2021 om att höja livslängsantaganden, framförallt för 

män. Ny beräkning från Skandia (maj 2021) med uppdaterade livslängdsantagande visar inte på 

någon större förändring för Sotenäs del, jämfört med tidigare prognoser.  

Kostnaden för pensioner beräknas för 2022 uppgå till 40,3 mnkr. En kostnadsökning på 3,0 

mnkr, vilket ligger i paritet med samma nivå som tidigare års beräkningar. För 2023 och 2024 

beräknas i dagsläget inte med ytterligare höjning. Däremot visar beräkningen behov av ökning 

med 1,0 mnkr för 2025. 

Förändrade livslängdsantaganden befarades också påverka ansvarsförbindelsen, det vill säga 

pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen. Men inte heller här påverkas Sotenäs. 

Ansvarsförbindelsen sjunker succesivt för 2022 och de kommande åren.  

 
Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor 

betydelse för kommunens kommande planering av verksamheten och framtida kostnads-

beräkning. Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. Befolkningen ökade något 

2020 till 9 100 invånare. Ökningen i befolkningen mellan 2019 och 2020 sker i huvudsak i 

åldersgruppen 65 – 79 år.  

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 2021 som visar att Sotenäs befolkningen sjunker 

med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto 

samt fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 föddes 14 barn i Sotenäs. 

För kommande år används prognos framtagen av SCB.  

 
Folkmängd utfall 2016–2020 samt prognos 2032 & förändring mellan 2020 och 2032 

       

Förändring  

2020 - 2032 

Åldersgrupp 2016 2017 2018 2019 2020 2032 Antal % 

0 - 19 år 1 519 1 522 1 494 1 500 1 459 1 388 -71 -5% 

20 - 64 år 4 668 4 630 4 581 4 556 4 549 4 263 -286 -6% 

65 + 2 878 2 921 2 955 3 005 3 092 3 575 483 16% 

  varav 65 - 79 år 2 116 2 205 2 245 2 306 2 391 2 255 -136 -6% 

  varav 80 + 762 716 710 699 701 1 320 619 88% 

Totalt 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 226 126   

 

Källa: SCB, För åren 2021 – 2032 befolkningsprognos från SCB 

 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas. Inför 2032 

sker enligt prognosen en minskning i de yngre åldersgrupperna. De i arbetsför ålder fortsätter att 

sjunka. Däremot sker en ökning i åldersgrupperna 65+ och framförallt i åldersgruppen 80+ som 
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beräknas öka med över 600 personer fram till 2032 med nuvarande prognos. Detta 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 2020 till 34 procent för 2032 beräknas enligt 

prognosen att andelen uppgår till 39 procent. För 2020 Medelåldern hos kommuninvånarna 

uppgår till 49,8 år. En viss ökning jämfört med de två föregående åren. Det placerar Sotenäs på 

bland de kommuner i riket med och kommunen med högst medelålder i Västra Götalands 

Regionen. 
 

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 cirka 2 000 

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 2021 för att därefter komma igång med byggnadsarbeten. Anläggningen 

beräknas vara i full produktion 2026. 

 
Vision 3032 

Kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2020 om en ny Vision för Sotenäs kommun. 

Vision 2032 som bygger på 10 000 anledningar att satsa på Sotenäs kommun. Visionen visar 

målbilden för kommunen fram till 2032. I visionen ingår fokusområden per målbild för 

kommande år. I samband med uppdaterad vision ses kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning över. Det innebär uppdaterade verksamhetsmål för budget 2022 samt 

viss påverkan på driftskostnader och investeringsutgifter.  
 

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. För Sotenäs del uppnår 113 personer 67 års ålder mellan åren 2021 – 2027. 

 
Skatter och generella bidrag 

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 2020 till 104,5 procent av 

riksgenomsnittet.  För kommande år beräknas en minskning. Skatteprognos som ligger till grund 

för budgeten daterad 2021-09-30. 

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 571,6 mnkr. Ökningen om 

28,4 mnkr (5,2 procent) ska finansiera utökade verksamhetskostnader inklusive lön- och 

prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med lön- och prisindex uppgår till 27,4 

mnkr (5,1 procent). 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 % 9% 3% 6% 3% 3% -1% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 

Utveckling mnkr 411,8 424,8 450,8 463,5 477,4 474,5 487,8 505,7 526,9 537,5 555,0 572,8 

Ökning mnkr 32,9 13,0 26,0 12,7 13,9 -2,9 13,3 17,9 21,2 10,6 17,6 17,8 

 

Ovanstående tabell visar förändringen av skatteintäkter mellan åren för perioden 2015 – 2026. 

För perioden 2022 – 2026 är den genomsnittliga ökningstakten 3 procent.  

 

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

och regioner i syfte att skapa mer långsiktiga planeringsförutsättningar. Denna post upphör helt 

2021 och utgår därefter endast ifrån invånarantal i regleringsposten. De ska nya välfärds-

miljarderna från BP 2018 ingår redan sedan tidigare i regleringsposten. 

 
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 uppgick 2020 till 104,5 procent. Prognosen avseende medelskatte-

kraften 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 inkomst-

utjämningsbidrag 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 

102,6 procent 2026. Det innebär samtidigt att inkomstutjämningsbidraget ökar från 43,0 mnkr 

2020 till 61,0 mnkr 2026. 

  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inkomstutjämningsbidrag 

kronor per invånare 4 749 6 084 5 925 5 693 6 291 6 515 6 728 

mnkr 43,0 55,6 53,7 51,6 57,0 59,0 61,0 

Skattekraft i procent av rikets 104,5 101,6% 102,6% 103,5% 102,7% 102,6% 102,6% 

 

 

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 struktur-

kostnaden 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. För 2022 sker ytterligare ökning samt även för de kommande åren. 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.  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Avgift kr/inv. -520 -520 -1 450 -1 652 -3 051 -3 316 -3 301 -3 719 -3 791 -3 840 -3 880 -3 974 

Befolkning 

antal 
9 065 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

Avgift mnkr -4,7 -4,7 -13,2 -14,9 -27,6 -30,0 -30,1 -33,7 -34,4 -35,2 -36,0 -36,9 

 
 

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. Avgiften har varierat stort de senaste åren. För 2021 ökade avgiften till 13,5 

mnkr. För budget 2022 och för de kommande åren beräknas den preliminära avgiften uppgå till 

15,3 mnkr.  
 

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 

38,5 mnkr för 2022. Någon uppräkning har inte skett för kommande år. En ökning kan dock 

förväntas, sedan 2016 har avgiften ökat i genomsnitt med cirka 7 procent per 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. För 2022 uppgår regleringsposten till 22,8 mnkr inför 2023 beräknas posten till 

16,2 mnkr.  
 

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

att ökningstakten 0 procent detsamma gäller för budget 2021. 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. Då budgeterades också med 

att ta RUR i anspråk. Då utfallet för 2019 blev positivt, blev det dock inte aktuellt att utnyttja 

RUR. Från och med år 2022 och kommande planår beräknas genomsnittlig ökningstakt för skatter 

och kommunal utjämning att uppgå till 3,3 procent.  
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Sammanställning skatter och generella bidrag, utveckling i mnkr 
 

 
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

(mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 466 481 483 477 504 527 537 555 573 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 -4 -9 10 2      
  

Preliminär slutavräkning föregående år   0    2       
  

Summa skatteintäkter 464 477 474 488 507 527 537 555 573 

            
 

  
  

Inkomstutjämningsbidrag 44 41 43 56 54 52 57 59 61 

Kostnadsutjämning  -15 -28 -30 -30 -34 -34 -35 -36 -37 

Regleringspost 1 7 9 27 23 16 16 13 11 

Övriga statsbidrag ex byggbonus 5 3 19 - - - - - - 

LSS-utjämning -9 -10 -8 -13 -15 -15 -15 -15 -15 

Fastighetsavgift 31 32 35 37 38 38 38 38 38 

Summa generella bidrag 58 46 68 76 66 57 61 59 58 

Summa skatter och generella statsbidrag 522 523 533 564 572 584 599 615 631 

 
 
 
Förändring av skatteintäkter och generella bidrag, i procent:  

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

 % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 3% 3% -1% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 

Kommunal utjämning -24% -50% 150% 168% -30% -34% -25% -7% -8% 

Fastighetsavgift 7% 6% 7% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 

Sammantagen ökning 1% 0% 4% 4% 1% 2% 3% 3% 3% 

 

 
 

Förändring av skatteintäkter och generella bidrag, i mnkr: 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 14 -3 -2 31 23 11 18 18 

Inkomstutjämning -3 2 6 4 -2 5 2 2 

Kostnadsutjämning -13 -2 0 -4 -1 -1 -1 -1 

Regleringsbidrag 5 3 18 -4 -7 0 -3 -3 

Välfärdsmiljarder, generella bidrag -2 16 -19 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning -1 2 -6 -2 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 2 2 3 1 0 0 0 0 

Summa 1 20 0 27 14 15 16 16 

 
 

Källa: Skatteverket och SKR 
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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. Målen riktar sig mot hela kommunkoncernen, där även de kommunala bolagen 

inkluderas. Underrespektive mål framgår vart målet/indikatorn destinerats.  

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.  
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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 tio 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 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Resultat i förhållande till 

skatteintäkter och 

kommunal utjämning 

3,3 % 

 

1,0 % 

 

1,1 % 

 

2,5 % 

 

3,4 % 

 

3,2 % 

 

 

Årets resultat 18,1 mnkr 5,5 mnkr 6,3 mnkr 14,5 mnkr 20,1 mnkr 19,8 mnkr 

Årets resultat 2020 uppgick till 3,3 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Budgeterat 

resultat för 2021 är beslutat till 1,0 procent. Med budget för 2022 uppgår resultatet till 1,1 procent 

i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Genomsnittligt resultat över mandatperioden 2019 

- 2022 uppgår till 9,1 mnkr (bokslut 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022) vilket motsvarar 

1,7 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Därmed är KF:s mål för budget 2022 uppfyllt 

samt även KF:s långsiktiga mål för mandatperioden uppfyllt.  

 

För plan-åren 2023 till 2025 budgeteras med genomsnittligt resultat på 3,0 procent av 

skatteintäkter och generella bidrag, vilket motsvarar resultatnivåer på cirka 18 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 lånetak 

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  

Investeringsvolymen1 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. 

 
 

mnkr 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022* 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Självfinansieringsgraden lägst 

uppgå till (%): 

  
47 37 51 65 

 

Sammantaget innebär det att investeringsvolymen för 2022 beräknas uppgå till 74,8 mnkr. 

Kommunen självfinansierar planerade investeringar, enligt gällande budgetplan, för perioden 

2019 – 2022. För de kommande åren innebär dock planen visst behov av lånefinansiering. För att 

undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt högre budgeterade resultat. Med nuvarande 

plan kommer kassalikviditeten att sjunka drastiskt.  

 

 
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 - - 

Nettokostnad gymnasieskola, 

mnkr 

(Källa: egen statistik) 

38 34 Minska Minska - - 

Nettokostnad grundskola, mnkr 

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

Nettokostnad förskola, mnkr 

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

 

 

  

 
1 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 hushållning2 
 

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

Att erbjuda goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vara en konkurrenskraftig 

arbetsgivare i framtiden. Goda förutsättningar skapas bland annat genom ett aktivt arbete inom 

samtliga nämnder och bolag för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa samt genom ständig 

kompetensutveckling av befintlig personal. För att stärka kommunens attraktivitet och 

medarbetarens möjlighet till självförsörjning ska kommunen verka för heltidsanställning vid 

rekrytering av tillsvidaretjänster. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. arbetsmiljöpolicyn, personalpolicyn och de lönepolitiska riktlinjerna. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Rehab 

Center AB i tillämpliga delar. 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 

 
 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Andelen medarbetare som skulle 

rekommendera kommunen/ 

bolaget som arbetsgivare 

64 % 70 % 72 % 74 % 76 % Medarbetarenkät 

Sjukfrånvaro, högst 8,9 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Hypergene  

Andel heltidsanställda i 

anställningsbeviset 
97 % 98 % 98 % 98 % 98 % Hypergene  

 
 
 
 
 
  

 
2 För att kunna bryta ner verksamhetsmålen ska gällande styrdokument inom området, samt fokusområden kopplade 

till visionen beaktas.  
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5.Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun.  

I Sotenäs kommun har förskolor och skolor över tid uppvisat mycket goda studieresultat och en 

hög måluppfyllelse. Utbildning är nyckeln till kommunens och den enskildes välstånd som ska 

vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett livslångt lärande. 

   

Fokusområden 2022 - 2032: 

• En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen som erbjuder god kvalitet, 

likvärdighet med förutsättningar för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och unga. 

• Utveckla en mötesplats/lärlingscentrum för att stärka samverkan mellan skola och 

arbetsliv med fokus på att starta upp lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet 

inom vuxenutbildningen. 

• Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, distansutbildningar 

inklusive högskoleutbildning riktade mot spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap 

och ekonomi. 

• Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbildningen med en tydlig profil 

och spets för forskning, utveckling och utbildning riktat mot det maritima området. 

• Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbetsmarknadens 

kompetensbehov, tillgången till utbildning och fortbildning för att säkra efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. tillgänglighetsstrategi. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 

 
 Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Andel vårdnadshavare och 

elever som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

93 % 95 %    Egen statistik 

Andel elever med minst 90 % 

närvaro 

 

60 % 90 %    Egen statistik 

Åk 1 läsa- räkna- skriva-garanti 

 
i.u. 90 %    Egen statistik 

Åk 3 nationella prov, matte och 

svenska/svenska andra språk 
i.u. 90 %    

Egen statistik 

Åk 6 meritvärde  
226 

poäng 

235 

poäng 
   

Egen statistik 

Åk 9 meritvärde  
212 

poäng 

235 

poäng 
   

Egen statistik 

Genomströmning gymnasiet 

inom tre år 
76 % 85 %    

Egen statistik 

Andel barn i förskoleverksamhet 

ska öka 
91 % 95 %    

Egen statistik 
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6.Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov. 

I Sotenäs bidrar en ojämn demografi, hög försörjningskvot och låg arbetslöshet till utmaningen 

att tillfredsställa det lokala kompetensbehovet. Matchningen mellan tillgången på arbetskraft, 

kommunens och näringslivets kompetensbehov, samt utbildningsutbudet är avgörande för att 

säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla nya 

medarbetare inom offentlig och privat sektor. Strategin skall även stödja nyetableringar i 

kommunen 

• Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att starta, driva utveckla ett nytt 

eller befintligt företag samt erbjuda ingångar och förmedla kontakter till regionala och 

nationella rådgivningstjänster 

• Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom kommunala samverkans-

former som syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att komma ut i 

egenförsörjning 

• Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsättning i befintliga enmans-, 

mikro- och nystartsföretag (upp till 10 anställda) samt stärka det lokala företagsklimatet och 

skapa fler lönsamma småföretag 

• Näringslivsråd som arbetar strategiskt tillsammans med kommunens tjänstemän och 

politiker för att fler företag och företagare ska kunna expandera, anställa, investera och 

etablera sig i kommunen 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. näringslivsstrategi, personalpolicy 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter 

AB, Sotenäs Vatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 

 

Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 

2022). 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Företagsklimatet enligt ÖJ (öppna 

jämförelser) Insiktsmätning, nöjd 

kund-index 

61 75     Kolada 

Hållbart medarbetarengagemang - 

HME kommunalt anställda 
81 % 83 %    Egen statistik  

Andel inskrivna personer på 

Arbetsmarknadsenheten som gått 

vidare till studier eller arbete, i % 

20 % 30 %    
Egen statistik / 

KKiK 
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7. Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och 

företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, 

anställa, investera och expandera i kommunen. 

Sotenäs kommun ligger högt i jämförelse med riket i mätningar av andel småföretagare och 

nystartsföretag. För att skapa ett positivt näringslivsklimat med nyetableringar och tillväxt hos 

befintliga företag använder kommunen ett proaktivt arbetssätt. 

  

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör för såväl storskalig som 

småskaliga investeringar och etableringar i kommunen. 

• Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småskaliga industriföretag och andra 

företag som vill etablera sig i kommunen genom att fördubbla tillgången till småskalig 

tätortsnära industrimark. 

• Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar lämnar en garantitid på max tre 

månader för förhandsbesked inom plan-, mark- och bygglov. 

• Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt möte med en lotsgrupp 

inom 14 dagar för att kunna etablera och/eller utveckla verksamheter med frågor om 

tillstånd, lokaler, plan-, mark- och bygglov. 

• Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och positiva attityder till samarbetet 

med näringslivet vilket gynnar det lokala företagsklimatet med förutsättningar för 

investeringar och/eller etableringar. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. översiktsplaner, näringslivsstrategi 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän 

 

Tillkommande driftbidrag: ja. 2,0 mnkr för detaljplanering av mark. 700 tkr 

näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 2022). 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 

 
 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Placering i Svensk Näringslivs 

ranking av företagsklimatet 
260 160 135 110 85 

Svensk Näringslivs 

ranking /Kolada 

Tillgänglig detaljplanerad och 

beredd mark för 

företagsetablering. 

i.u. 
35 000 

m2 

6 000 

m2 

6 000 

m2 

6000 

m2 
Egen statistik  
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8. Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 

Turismen är en av Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs finns en stor tillväxtpotential 

genom att göra stora satsningar utanför sommarperioden för att skapa nya säsonger. 

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra Sotenäs besöks-och 

turistnäring med utgångspunkt från vårt historiska kulturarv och tillgången till natur-, 

kultur- och havupplevelser. 

• Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och turistnäringen samt en 

mötesplats för att samordna tjänster för att stötta nystarts- och befintliga företag att 

etablera/utveckla sina affärsverksamheter. 

• Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra och underlätta för företag, 

föreningar och organisationer att samverka kring platsutveckling för olika besöksmål och 

arrangemang. 

• Framtagagande av ett stort område för hotellverksamhet samt större områden för olika typer 

av boenden för inom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade 

stugor/lägenheter av kommunen. 

• Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och stärka kommunens gästhamns-

verksamhet vid varje destination kring information, service och upplevelser i hamnarna 

runt om i kommunen. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. besöksnäringsstrategi 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 
 

 

 
Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Antal gästnätter i kommunens 

gästhamnar  
15 009 

+2 % jmf 

2020 

(15 309) 

   Kolada 

Antal nya områden för 

husbilsparkeringar 
0 1 1 1 1 

Egen 

statistik  
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9. Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun. 

Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- sten- och turistnäringen. I 

kommunen finns över 70 ideella kultur-, konst-, idrott-, musik, politik-, pensionärs-, samhälls- 

och intresseföreningar-/organisationer vilka erbjuder en mängd inom- och utomhusaktiviteter 

året om. Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla 

generationer i hela Sotenäs kommun. 

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i Kungshamn utgör ett nav för 

att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra 

ideella föreningar/organisationer. 

• Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består av representanter för natur-, 

kultur- och samhällsföreningar med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska 

kulturarvet i Sotenäs. 

• Satsning på att utveckla friluftslivet för upplevelseaktiviteter kopplat till våra 

kulturområden, friluftsområden, gång-och cykelleder samt involvera det lokala kultur-, 

förenings-och näringslivet. 

• Utveckla kommunala funktioner så som idrotts- och kulturråd för att främja och utveckla 

samarbetet mellan idrotts- och kulturföreningar att driva gemensamma frågor och 

aktiviteter, och för att öka dialogen med kommunens tjänstemän. 

• Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra till att stötta ideella föreningar 

och organisationers möjligheter att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och 

fritidsaktiviteter i samarbete med kommunen. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. tillgänglighetsstrategi. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden. Sotenäs RehabCenter AB i tillämpliga delar. 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: nej.   

 
 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Antal olika typer av 

föreningsaktiviteter för 

ungdomar 

14 

+20 % 

jmf 2020  

(16 st) 

   
Fritidsgårdsredovisning, 

Lupp-enkät 

Antal mötesplatser för 

ungdomar 
7 

+20 % 

jmf 2020 

(8 st) 

   
Fritidsgårdsredovisning, 

Lupp-enkät 
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10.Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 
demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga 
väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen. 

Sotenäs kommun erbjuder idag goda levnadsvillkor med hög livskvalitet för äldre som vill bosätta 

sig i kommunen. För att attrahera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och 

helårsboenden i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. Kommunen kan exempelvis 

bidra genom arbete med lotsgrupper och marknadsföringsstrategi. 

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalitet av kommunal service inom skola, vård och 

omsorg samt tillgång till likvärdiga samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av 

kommunen. 

• Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla 

presumtiva kommuninvånare med fokus på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året 

om. 

• Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, plats- och destinations-

utveckling för att attrahera dagsturister, delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta 

sig i Sotenäs kommun året om. 

• En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxtvillkor för våra barn i skolan, 

ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar och en hög livskvalité med goda 

levnadsvillkor för våra yrkessamma. 

• Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra samhällen sker genom sam-

verkan mellan offentlig, privat och ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en större 

helhet 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 

 

Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 

2022). 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Försörjningskvot uppgår  

maximalt till 
1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 Regionfakta 

Antal invånare per 31/12 

 
9 100 9 133 9 149 9 165 9 181 SCB 
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11. I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostads-
alternativ där alla finner ett boende. 

Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på fritidshus, villatomter och hyresrätter är högt. 

Fler bostäder och boendealternativ innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar 

möjligheten till om- och inflyttningen i kommunen. Hyresrätter bör erbjudas marknaden både 

genom det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB och privata aktörer.  

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun utarbetas med tydliga 

bostadspolitiska mål och en handlingsplan för perioden 2020 - 2030 i samband med ÖP. 

• Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och bostadsrätter för 

ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsenliga boendealternativ för den äldre 

generationen i hela Sotenäs. 

• Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda villatomter via den 

kommunala tomtkön. 

• Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boendeformer i kommunen genom att 

inkludera privata intressenters planer för att exploatera och försälja områden i alla delar 

av Sotenäs. 

• Satsa på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet som två äldrecentrum i kommunen 

samt utreda möjligheterna för alternativa boendeformer (exempel kooperativ, 

seniorboenden etc.) för äldre. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram, äldreomsorgsplan. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Byggnadsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB i 

tillämpliga delar. 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde 

41 40    
Egens statistik / 

Kolada 

Antal erbjudna egna hem 

(villatomter, radhus, ägarlägenhet, 

bostadsrätt) via Sotenäsbostäder. 

Genomsnitt över tid. 

2 0 20 20 20 

Egen statistik 

Sotenäsbostäder 

AB  

Antal nyproducerade hyresrätter 

via Sotenäsbostäder  
0 20 20 20 20 

Egen statistik 

Sotenäsbostäder 

AB 
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12. Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög 
kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens samhällen. 

För att möjliggöra för utveckling i alla kommunens samhällen krävs utveckling av infrastrukturen 

i kommunen.  

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga gång-och 

cykelleder i hela Sotenäs. 

• Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd med kommunerna i vår 

region genom en satsning på väg 171 (Gläborg - Hunnebo Lera - Kungshamn). 

• Framtagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, bryggor, 1000 båtplatser för 

året-runt-boende i anslutning till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt uppmuntrar 

privata initiativ. 

• Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt underhåll för våra hamnområden 

innehållande befintliga båtplatser, aktiva fiskehamnar och industrihamnar samt skapa en 

hamn för kryssningsfartyg. 

• Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, bilar, båtar, etc inom 

promenadavstånd till respektive samhälle samt större parkeringsytor utanför tätorter med 

tillgång till goda kommunikationer. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram. 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän. 

 

Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 

Tillkommande investeringsanslag: ja. Omfattning beroende av medfinansiering. 

 
 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Antal meter nya cykelleder 0 500 m 500 m 1 000 m 1 000 m 

 

Egen statistik 
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13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Hållbara 

kommunala initiativ bidrar till att uppfylla de globala målen fram till år 2030. Sotenäs kommun 

är havets kommun, med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara haven och utnyttja 

de maritima resurserna på ett hållbart sätt. Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det 

befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för en hållbar 

utveckling.  

 

Fokusområden 2022 - 2032: 

• Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm ska så långt det är ekonomiskt och 

tekniskt möjligt drivas av förnyelsebara energikällor som är ekonomiskt överkomliga, 

tillförlitliga och energieffektiva. 

• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med en nollvision för att 

minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall. 

• En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030. Sotenäs ska vara en föregångskommun 

i arbetet att påskynda omställningen att Sotenäs kommuns verksamheter ska vara fria från 

fossila bränslen. 

• Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell 

politik och nationella prioriteringar för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt fritt 

från fossila utsläpp. 

• Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyelsebara energikällor för 

sol, vatten och vind för att skapa hållbara industrier, miljövänlig teknik och resurser. 

• Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla slags föroreningar i havet 

i synnerhet och mot nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på 

de marina rest-resurserna. 

• Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation genom försöksverksamhet 

inom vattenbruk för en ökad industriell diversifiering och förädling av råvaror för 

mikroföretag i test-/uppstartsskedet. 

• Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att säkerställa återväxt av 

yrkesfiskare och stödja tillväxten hos den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins arbete 

för ökad sysselsättning. 

• Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till ökad kunskap om olika 

tekniker vilket bidrar till att främja ett friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra 

kust-och havsområden. 

• Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar och etableringar inom fiske, 

vattenbruk, turism och livsmedelsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av 

maritima och havsnära resurser. 

 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 

bl.a. hållbarhetsstrategi, digital agenda 

 

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB, 

Västvatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 

 

Tillkommande driftbidrag: ja. 250 tkr cirkulär mat. 600 tkr personalutvecklare, i tjänsten ingår 

arbete med psykisk hälsa och ANDTS-frågor. 100 tkr hållbarhetsarbete. 

Tillkommande investeringsanslag: nej. 
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 Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 Källa: 

Ekologisk andel av totalt 

livsmedelsinköp 
23 % 25 %    KKiK 

Minskad energiförbrukning  
80,0 

kwh/kvm 

123,2 

kwh/kvm 
   Egen statistik 

Antal insamlat ton marint avfall 

 
173 ton 28 ton    Egen statistik 

Antal kg insamlat mat- och 

restavfall per person, max 
i.u. 330 kg    KKiK / Rambo AB 

Andel debiterad mängd vatten 

av producerad mängd vatten, 

minst 

83 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
Sotenäs Vatten 

AB 

Antal arbetsträningar, 

arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser (ej 

lönebidragsanställningar) 

5 6    
Sotenäs 

RehabCenter AB 
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Finansiell analys av budget 2022 – 2025 

För 2022 budgeteras med ett överskott om 6,3 mnkr och därmed uppgår resultatet till 1,1 

procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Budget 2022 är sista året i 

mandatperioden, bedömning av god ekonomisk hushållning görs även för åren 2019 – 2022. För 

mandatperioden har Kommunfullmäktige beslutat att budgetera med ett genomsnittligt överskott 

om 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Med utfall för 2019 och 

2020 samt budgeterade resultat för 2021 och 2022 beräknas genomsnittligt resultat för 

mandatperioden uppgå till 1,7 procent. Därmed är även kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 

god ekonomisk hushållning uppfyllt både för året och för mandatperioden. 

 

Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i 

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

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

För åren 2015 – 2018 uppgick kommunens resultat till sammantaget 63 mnkr. I genomsnitt 

innebar det ett resultat på cirka 16 mnkr per år (3,1 procent i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning). Resultatet översteg därmed det långsiktiga finansiella målet som var satt 

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

år ingick reavinster vid försäljning av fastigheter varför den egentliga verksamheten visar ett lägre 

resultat. 

 
Utveckling av årets resultat 2015 – 2026 (mnkr) 

 

 
 

 

 

För verksamhetsår 2022 budgeteras med ett resultat på 6,3 mnkr vilket motsvarar 1,1 procent i 

förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning.   

Under mandatperioden 2019 – 2022 budgeteras därmed på ett resultat om 1,7 procent i 

förhållande till skatter och utjämning det innebär genomsnitt 9,1 mnkr per år. Beräkningen bygger 

på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och budget 2022.  
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Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat på 1,0 procent i förhållande till 

skatteintäkter och utjämning. Det innebär att kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för god 

ekonomisk hushållning uppfylls både för budget 2022 och för mandatperioden 2019 - 2022.  

I flerårsplanen uppgår resultatnivåerna för åren 2023 och framåt till 2 procent i förhållande till 

skatt och kommunal utjämning. Det är dock inte tillräckligt för att kunna självfinansiera 

kommande investeringar, resultatnivåerna bör ökas ytterligare något för åren 2023 och 2024.   

 
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. Mellan 2019 och 

2022 beräknas nettokostnaderna öka med 47,4 mnkr motsvarande 9,1 procent. Skatteintäkter och 

kommunal utjämning beräknas öka med 9,3 procent för motsvarande period.  

 

För budget 2022 sker en markant ökning av nettokostnaderna vilket hög grad beror på högre 

kostnader för detaljplaner (på grund av förändrad redovisning), satsningar på nämnderna samt 

ökade kostnader för pensioner. Nettokostnadsökningen mellan budget 2021 och budget 2022 

beräknas uppgå till 5,1 procent. Ökning av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår mellan 

2021 och 2022 till 5,2 procent. 

 

Tabell verksamhetens nettokostnader 

 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens nettokostnader 461,1 477,0 507,9 515,3 519,9 527,0 540,1 567,4 

Ökning mnkr -2,3 15,9 30,9 7,4 4,6 7,1 13,1 27,4 

Ökning procent -0,5% 3,4% 6,5% 1,5% 0,9% 1,4% 2,5% 5,1% 

Ökning mnkr 2015 - 2018,  

Ökning mnkr 2019 - 2022       

54,2 

      47,5 

Ökning i % 2015 - 2018,  

Ökning i % 2019 - 2022       

12% 

      9% 

 

 

  Budget Plan Plan Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens nettokostnader 567,4 571,2 579,9 596,8 613,5 

Ökning mnkr 27,4 3,8 8,7 17,0 16,7 

Ökning procent 5,1% 0,7% 1,5% 2,9% 2,8% 

Ökning mnkr 2023 - 2026        42,4 

Ökning i % 2023 - 2026        7% 

 

 

Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 

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

investeringar och/eller sparande. För 2021 har budgeterats med en nettokostnadsandelen på 99,4 

procent vilket är en något hög nivå. För 2022 är andel fortsatt hög, men sjunker under planåren.   
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Tabell nettokostnadsandel 

 

 
 

 

 Framöver är det väsentligt att verksamheterna fortsätter med effektiviseringar för att hålla ned 

nettokostnaderna och skapa utrymme till goda resultat, vilka är nödvändiga för att värdesäkra 

tillgångarna och att kunna självfinansiera kommunens investeringar. 

 
Investeringar 

Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar finansiellt handlingsutrymme 

inför framtiden. Enligt det finansiella målet för god ekonomisk hushållning ska investeringarna 

över tid finansieras med hjälp av egna medel. För varje år fastställs vad självfinansieringsgraden 

minst får vara. Budgeterad nivå för investeringar innebär att det finansiella målet för god 

ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 - 2022. 

 

mnkr 
Budget Plan Plan Plan Plan 

2022* 2023 2024 2025 2026 

Resultat 6,3 14,5 20,1 19,8 19,3 

Avskrivningar -28,8 -28,9 -32,4 -32,4 -32,4 

Finansierat 

investeringsutrymme 
35,1 43,4 52,5 52,2 51,7 

      

Budgeterat 

investeringsutrymme 
74,8 117,2 103,9 80,1 66,7 

   varav reinvesteringar 43,8 61,2 64,9 44,1 i.u. 

   varav Hunnebohemmet 25,0 50,0 35,0 35,0 15,0 

   varav skredriskåtgärder 6,0 6,0 4,0 1,0 - 

      

Självfinansieringsgrad 47% 37% 51% 65% i.u. 

      

Finansiering genom 

upparbetad kassalikviditet 
39,7 54,3    

Behov av lånefinansiering - 19,5 52,3 28,8 15,9 

 

97,0%

94,0%

98,7% 98,9%
99,4%

97,1%

99,4% 99,3%

97,9%

96,9% 97,1% 97,3%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel
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År 2022 beräknas avskrivningarna till 28,8 mnkr och det budgeterade resultatet till 6,3 mnkr. 

Det betyder att årets finansierade investeringsutrymme för reinvesteringar 2022 uppgår till 35,1 

mnkr. Sammantaget beräknas investeringsvolymen för 2022 uppgå till 74,8 mnkr. Kommunen 

självfinansierar investeringarna utifrån föreslagen budgetplan för perioden 2019 – 2022 med hjälp 

av upparbetad kassalikviditet. För de kommande åren innebär dock planen att behov av 

lånefinansiering kommer att uppstå. För att undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt 

högre budgeterade resultat.  

 

För perioden 2020 – 2026 budgeteras med särskild satsning avseende ombyggnad av 

Hunnebohemmet samt förebyggande insatser skredrisk Hunnebostrand. Ombyggnad av 

Hunnebohemmet finansieras delvis av upparbetat likviditet, delvis genom. lånefinansiering.  

 

 
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 handlingsutrymme, 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 enigt balansräkningen är mycket god och beräknas också förbättras enligt 

föreslagen plan. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2015 till 

2018 förbättras från 23 procent till 36 procent.   

 
Soliditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Enligt balansräkningen 49 54 57 69 70 70 71 72 71 68 66 

            

Inklusive samtliga 

pensionsåtaganden 23 28 29 36 38 39 41 43 44 44 44 

 
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.  

Med nuvarande lagt budget för resultat och investeringsplan innebär det ett visst behov av 

nyupplåning för åren 2024 – 2026. Amortering av lånen är inlagd i budget 2027. 
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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 2022 sjunker kassalikviditeten till drygt 80 procent. Fortfarande på tillräcklig 

nivå. Men för de kommande tre åren därefter beräknas likviditeten vara mycket låg och understiga 

nivåer som tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Anledningen till detta är något för låga 

resultat samt föreslagen investeringsplan. 

 

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

 
Kassalikviditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Enligt 

balansräkningen 
95 69 78 124 125 139 117 81 43 43 43 

            

 
Borgensåtagande 

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

kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 

786,5 mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgensåtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 

Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. 

Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter 

AB finns åtagande om ca 225,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 25,8 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. 

 

Borgensåtagande i mnkr Utnyttjad Beviljad Kvar att nyttja 

Sotenäs Vatten AB 243,00 280,00 37,00 

Sotenäs Bostäder AB 507,80 643,80 136,00 

Sotens RehabCenter AB 25,00 25,00 0,00 

Rambo AB 0,00 25,75 25,75 

Föreningar 10,80 10,80 0,00 

Summa borgensåtagande 786,60 959,60 198,75 

 
Pensionsåtagande 

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

och ytterligare 3,0 mnkr för 2022 samt med 1,0 mnkr för 2025. 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. I nedanstående beräkningar 

är hänsyn tagen till nytt beslut om livslängdsantagande. 

 

Pension 2021 2022 2023 2024 2025 

Kostnader  37,2 40,3 37,3 40,4 42,0 

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 220,1 210,1 203,2 196,7 190,0 
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Befolkning 

I flerårsplanen 2022 - 2026 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på     

9 060 personer. 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 kostnadsnivåer i budget och plan 

måste löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans.  

 
Skattesats 

Sotenäs skattesats låg 2020 på 21,99 kr. Det var 21 öre högre än genomsnittet bland Västra 

Götaland vilket uppgick till 21,79 kr.  

 

 
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 internkontroll-

arbetet under verksamhetsåret. Målanalys samt återredovisning av internkontrollarbetet 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. Budgeterat resultat 

för 2022 uppgår till 1,1 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Resultatet för perioden 2019 till 2022 (beräknat på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 

2022) uppgår till 1,7 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning och innebär 

att även Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för god ekonomisk hushållning uppfylls.  

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

kommunal utjämning. 

Framöver bör 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, demografisk utveckling, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten 

inom 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 kommunkoncernen 

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

20 mnkr. Resultatutjämningsreserven är fyll vilket innebär att ytterligare medel inte kan 

reserveras. För mer information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. 

 

Enligt SKR:s cirkulär från augusti (21:35) 

framgår att det för åren 2021 - 2024 är 

möjligt att budgetera med RUR år 2023 - 

2025, då rikets årliga underliggande skatte-

underlagsutveckling väntas bli lägre än den 

genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren 

 

Källa: SKR  

 

 

 
Budgeterad balanskravsutredning, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets budgeterade resultat 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 

– 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 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 

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

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

Balanskravsresultat 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 

 

 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
 

 

 

 

 

Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingående värde * 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Disponering av RUR - - - - - 

Utgående värde 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Totalt finns 20,0 mnkr avsatt i RUR, vilket innebär att reserven därmed uppgår till maximal 

avsättning enligt kommunfullmäktiges beslut. För 2022 budgeteras inte med uttag ur RUR. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 

Årlig 

ökning 
4,6 4,1 3,4 3,3 3,8 

Differens 0,6 0,1 -0,7 -0,7 -0,3 
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Väsentliga personalförhållanden 
 

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 arbets-

givaren välja att inte ersättningsrekrytera 

utifrån nämndernas effektiviseringskrav 

samt att verksamheten satsar på digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter som kan leda 

till minskat personalbehov. 

 

 
Sysselsättningsgrad hos kvinnor 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos kvinnliga medarbetare uppgick år 2020 till 96,3 

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

samtliga förvaltningar genom projekt rätt till heltid möjlighet till deltid och har aktivt arbetat med 

att införa heltid som norm. Under år 2020 erbjuds samtliga tillsvidareanställda inom omsorgs-

förvaltningen 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 år 2020 ligger på en hög nivå på 

grund av den rådande pandemin och dess 

restriktioner kring att vara hemma vid minsta 

symtom.  I Sotenäs uppgick sjukfrånvaron år 

2020 till 8,9 procent. Snittet i riket ligger på 

8,3 procent. 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. 

 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 4 2 1 2 

Byggnadsnämnden - - 1 - 

Miljönämnden - - - - 

Utbildningsnämnden 4 5 6 5 

Omsorgsnämnden 11 13 8 17 

Totalt kommunen 19 20 16 24 
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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 



 
 

Datum: 2021-12-2208 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 45 av 71 

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 (21,78) och riket (20,72). 

Munkedal är en av kommunerna med den 

högsta utdebiteringen i landet (plats 287) under 

2020.  
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Resultat 

Samtliga kommuner visar stora överskott i 

boksluten för 2020. Resultaten beror till stor 

del av de extra bidrag som under året erhållits 

från staten med anledning av covid-19. 

Sotenäs har lägst överskott för året med 18,1 

mnkr, vilket påverkats negativt av förändrad 

redovisning av anläggningsbidrag (-

11,8 mnkr) och registervård i anläggnings-

registret (-4,3 mnkr), poster som är av 

engångskaraktär. Utan dessa hade Sotenäs resultat varit i nivå med Munkedals och Tanums. 
 

 

 

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. Sotenäs hade 

en kraftig nettokostnadsutveckling 2015 med 

12,0 procent. Ackumulerat 2016 till 2020 har 

Sotenäs den lägsta nettokostnadsutvecklingen 

bland kommungruppen. För mandatperioden 

2019 - 2022 finns en beslutad plan för att 

minska verksamhetens nettokostnad och ett mål för god ekonomisk hushållning kopplat till detta. 

2020 ökar verksamhetens nettokostnader i Sotenäs med 1,4 procent jämfört med föregående år. 

Skatteintäkter och kommunal utjämning ökade med 3,8 procent, vilket till stor del avser de extra 

statsbidrag med anledning av covid-19. Utan dessa extra bidrag ökar skatter och kommunal 

utjämning endast med 0,5 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 

39 procent inklusive samtliga pensions-

åtaganden (+13 procentenheter jämfört med år 

2011). Lysekils soliditet uppgår till 3,5 procent 

(+ 36 procentenheter), Tanums soliditet uppgår till 13 procent (+6 procentenheter). Munkedals 

soliditet uppgår till 23 procent (+38 procentenheter), och Strömstads soliditet 2020 uppgår till 

29 procent (+8 procentenheter jämfört med 2011). Sotenäs, Lysekil och Munkedal har förbättrat 

sin soliditet 2020 jämfört med året innan, medan Strömstad och Tanum som backar något. I 

Sotenäs ökar soliditeten till följd av årets höga resultat. 
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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 nettokostnadsavvikelsen 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. Därut-

över 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 netto-

kostnadsavvikelsen 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 upp-

gick 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 nettokostnadsavvikelsen 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 2025 2026 

Befolkning 9 048 9 030 9 030 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

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

Löneökningar 2,9 3,0 2,5 2,2 1,9 3,1 3,1 3,1 

Prisutveckling 2,3 2,6 2,4 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 

 

Löneökningar inklusive sociala avgifter och pensioner 

Lönekostnadsökningarna 2022 beräknas i flerårsplanen till 2,2 procent i enlighet med SKR:s 

prognos i maj. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i takt 

med att avtalen blir klara. Löneutrymmet under 2022 uppgår till 8,2 mnkr. Sociala avgifter 

budgeteras med 39,15 procent för 2022 och för de kommande plan-åren.  För att täcka kommande 

års pensionskostnader ökas budget för pensioner inför 2022 med 3,0 mnkr, samt ytterligare 

1,0 mnkr 2025. Budgetökningen är nivåhöjande även för planåren. 

Prisökningar 

Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen 

av konsumentprisindex (1,7 procent) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Detta med 

undantag för de taxeintäkter kommunfullmäktige beslutat att indexuppräkning ej ska ske vilket 

motsvarar cirka 0,3 mnkr. Uppräkningen sker även för de interna ersättningarna.  

Vision 2032 

I samband med uppdaterad vision utökas driftbudgeten 2022 med 1 050,0 tkr enligt nedan: 

• 700,0 tkr näringslivsutvecklare 

• 250,0 tkr cirkulär mat 

• 100,0 tkr hälsoarbete 

  

Driftbidrag Sotenäs RehabCenter AB  

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

Sotenäs RehabCenter AB/Tumlaren. Driftsbidrag beräknas till 3,0 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. För budget 2022 beräknas 

driftskostnader för detaljplaner och översiktsplan uppgå till 2,0 mnkr. För 2023 ökas denna budget 

ytterligare för att nivåhöjande uppgå till 2,5 mnkr för de kommande åren i planperioden. 

Avskrivningar och internränta 

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

nämndernas kommunbidrag beräknas till 33,9 mnkr. Inför kommande nyinvesteringar avseende 

Hunnebohemmet beräknas ökning av avskrivningarna under planåren.   

Internräntan för kommande år sätt till 1,0 procent, detta enligt med rekommendationer från SKR.  
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges 

Kommuner och Regioner. För budget 2022 används prognos från 30/9 2021 (cirkulär 21:35). 

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

 
Finansnetto 

Kommunens finansnetto beräknas försämras något med ökad finansiell kostnad detta beroende 

på ökad finansiell kostnad för pensioner. De finansiella intäkterna sjunker något detta i samband 

med översyn av borgensavgifter. Borgensavgift tas ut för samtliga helägda bolag. Utöver 

borgensavgift ingår även återbäring från Kommuninvest i de finansiella intäkterna. Finansnettot 

är ändå fortsatt positivt och uppgår till +2,0 mnkr för budget 2022.   

Kommunfullmäktige har beslutat om borgensavgift för kommunens helägda bolag. För 2022 

föreslås budgeteras med följande avgifter: 

• Sotenäsbostäder AB   0,32 %  (1 587 200 kr) 

• Sotenäs Vatten AB  0,02 %  (48 600 kr) 

• Sotenäs RehabCenter AB 0,65 %  (162 500 kr) 

 
Investeringar  

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

avskrivningsutrymme. För år 2020 och framåt budgeteras med särskild satsning på 170 mnkr för 

ombyggnad av Hunnebohemmet samt ytterligare 17,0 mnkr för skredåtgärder Hunnebostrand.   

Beslutad investeringsvolym medför att upparbetad likviditet kommer att förbrukas år 2022 och 

2023, där behov av lånefinansiering uppstår under år 2023 – 2026. Checkräkningskredit uppgår 

till 20,0 mnkr. 
 

Sammanställning förändring av budget 2022 
mnkr  Förändring budget 2021 - 2022 

Budget 2021 5,5 

Uppräkning av verksamhet -10,9 

Utökning av verksamhet -16,5 

Avskrivningar 0,0 

Summa -21,9 

Skatteintäkter och utjämning 28,4 

Finansnetto -0,2 

Budget 2022 6,3 
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Resultatplan  
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Kassaflöde 
 Utfall  Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                 

    Årets resultat 6,4 18,1 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 19,3 

    Justering ej likvidpåverkande poster 33,3 37,7 28,8 30,3 29,0 32,4 32,4 32,4 

    Övriga likvidpåverkande poster - 0,4 - - - - - - 

    Poster som redovisas i annan sektion enl. spec. - 8,5 7,9 - - - - - 

Medel från verksamheten före förändring                  

av rörelsekapital 39,7 64,3 42,2 39,4 41,2 44,9 44,1 43,6 

    Förändring av rörelsekapital -4,8 12,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,9 76,7 41,3 35,7 42,6 51,6 51,3 50,8 

         

INVESTERINGSVERKSAMHETEN                 

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

    Investering i materiella tillgångar -33,2 -28,7 -54,1 -74,8 -117,2 -103,9 -80,1 -66,7 

    Försäljning av materiella tillgångar 4,2 7,5 - - - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,3 -21 -54,1 -74,8 -117,2 -103,9 -80,1 -66,7 

         

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                 

    Nyupptagna långfristiga lån 3,1 - - - 19,5 52,3 28,8 15,9 

    Amortering av långfristig leasingskuld -6,8 -8,1 -8,1 -8,1 -3,8 - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,7 -6,8 -8,1 -8,1 15,7 52,3 28,8 15,9 

         

Årets kassaflöde 1,9 47,4 -20,9 -47,2 -58,9 0,0 0,0 0,0 

         

Likvida medel vid årets början 77,6 79,6 127,0 106,1 58,9 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid årets slut 79,6 127,0 106,1 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Känslighetsanalys  
 Budget Plan Plan Plan 

Känslighetsanalys, mnkr 2022 2023 2024 2025 

Hur påverkas resultatet om:     

- invånarantalet minskar 50 personer per år (9060 invånare år 2022) - -2,6 -5,4 -8,6 

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

- verksamheten ökar volymmässigt 1,0 % per år -5,5 -11,4 -17,3 -23,7 
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Balansbudget 
 

  Utfall  Budget Budget Plan Plan Plan 

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fastigheter o inventarier 485,1 492,5 508,3 542,6 578,4 594,6 

Särskild satsning 

Hunnebohemmet 
0,0 0,0 34,3 82,4 114,3 145,1 

Särskild satsning 

skredåtgärder 

Hunnebostrand 

0,0 0,0 5,9 11,7 15,5 16,2 

Materiella 

anläggningstillgångar 
485,1 492,5 548,5 636,7 708,2 755,9 

Finansiella 

anläggningstillgångar 
29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

Anläggningstillgångar 514,1 521,5 577,5 665,7 737,2 784,9 

Förråd m.m. 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Övriga kortfristig fordringar 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

Kassa och bank 127,0 106,1 58,9 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 209,0 188,1 140,9 82,0 82,0 82,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 723,1 719,6 718,4 747,7 819,2 866,9 

       

Årets resultat 18,1 5,5 6,3 14,5 20,1 19,8 

varav 

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

Övrigt eget kapital 489,8 507,9 513,4 519,7 534,2 554,3 

Eget kapital 507,9 513,4 519,7 534,2 554,3 574,1 

Avsättningar 13,6 13,6 15,1 15,1 15,1 15,1 

Långfrist skuld 3,2 3,2 3,2 22,7 75,0 103,8 

Långfristig leasingskuld 41,2 24,5 7,8 0,0 0,0 0,0 

Förutbetalda 

investeringsbidrag 
14,7 13,8 12,9 12,0 11,1 10,2 

Fonder 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Långfristiga skulder 60,0 42,4 24,8 35,6 87,0 114,9 

Kortfristig leasingskuld 8,6 17,2 25,8 29,8 29,8 29,8 

Övriga kortfristiga skulder 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

Kortfristiga skulder 141,6 150,2 158,8 162,8 162,8 162,8 

Skulder 201,6 192,6 183,6 198,4 249,8 277,7 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTT NINGAR OCH 

SKULDER 

723,1 719,6 718,4 747,7 819,2 866,9 

Ställda panter och 

ansvarsförbindelser             

Borgensförbindelser  786,5           

Pensionsförpliktelser inkl. 

löneskatt 
223,6 220,0 210,1 203,2 196,7 190,0 

       

Soliditet 70 % 71 %  72 % 71 % 68 % 66 % 

Soliditet inkl. 

ansvarsförbindelse 
39 % 41 % 43 % 44 % 44 % 44 % 
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Investeringar 
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Investeringsbudget 2022 – 2025  
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 åren har beslutats om en särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet 

omfattande totalt 170 mnkr samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand omfattande 17 

mnkr.  

 

Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 

– 2025 till 376,0 mnkr.   

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringar (mnkr) 39,3  74,8  117,2 103,9 80,1 

Varav reinvesteringar 4) 

 

34,3 43,8 61,2 64,9 44,1 

Varav nyinvestering/särskild satsning 5 

Ombyggnad Hunnebohemmet) 

 

5,0  25,0 50,0 35,0 35,0 

Varav nyinvestering/särskild satsning 

Skredförebyggande åtgärder 

Hunnebostrand) 

 

-  6,0 6,0 4,0 1,0 

 

 

 

Nedan beskrivs investeringar för budget 2022 med plan 2023 – 2025.  

 

 
Kommunstyrelsen allmän verksamhet 

Upphandling av nytt personalsystem detta tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad 

implementering 2023.  

 

Digitaliseringsprojekt, fortsatt genomförande av digitalisering.  

 
Räddningstjänst 

En släckenhet med CAFS system och skärsläckare, i Hunnebostrand. Befintligt fordon är 20 år. 

(För 2023 ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation på grund 

av de planerade femvåningshusen på Förålarna i Väjern.) 

 

För att få en bättre arbetsmiljö i vagnhallen byggs en ”täcka” till för placering av bandvagn och 

brandbåt. 
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Kommunstyrelsen teknisk verksamhet 

 

Gata och park 

År 2022 påbörjas ett flerårigt projekt att genomföra detaljplaner för industrimark och 

förvaltningen föreslår att det område där efterfrågan är störst genomförs först. Färdigplanerade 

områden finns vid Bratteby och Hogenäs hamn.  

 

Utöver detta består de största projekten av upprustning av brygga, asfalteringsarbete enligt 

beläggningsplan, upprustning av torg, genomförande av cykelleder samt utbyte av 

gatubelysning mot modernare LED-armaturer med lägre energiförbrukning. Under 2022 

budgeteras för att köpa in fordon då maskinparken i dagsläget är ålderstigen.  

 

I investeringsbudget är utrymme avsatt för parkering vid grusplanen vid tennishallen på Smögen. 

Syftet är att använda området för kommunal parkering i avvaktan på uppdrag om detaljplane-

läggning.  

 

Hamnar 

Investeringarna inom hamnverksamheten avser förbättringar småbåtshamnar, bryggor och 

åtgärder betong- och stenkajer enligt underhållsplan. Ärende om att öka djupet i Smögens hamn 

har behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott inför beslut i kommunstyrelsen.  

 

Ifråga om den särskilda satsningen att åtgärda skredrisken i gamla Hunnebostrand pågår samråd 

kring utfyllnad med sten inför ansökan om miljötillstånd. Arbetet kan inledas när miljötillstånd 

erhållits och vunnit laga kraft.  

 

Fastighet 

Av 2022 års belopp avser 6,9 mnkr planerat underhåll vilket motsvarar åtgärder som kan genom-

föras med förvaltningens nuvarande resurser för planering, upphandling, projektledning och 

projektuppföljning.  

 

Medel för åtgärder på skolfastigheter redovisas utöver planerat underhåll. Åtgärder i skol-

fastigheter kommer, liksom projektet Hunnebohemmet, att reducera behovet av planerat under-

håll. 

 

Lönsamheten av installation av solceller har undersökts i de kommunala byggnaderna och har 

inletts under 2021 och kommer fortsätta under 2022. 

 

Under 2022 avser projektering av Hunnebohemmet enligt ”alternativ 3” påbörjas. Projektet avser 

en av de beslutade särskilda satsningarna. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 100 mnkr i 

mål- och resursplanen och därutöver ytterligare 70 mnkr, dvs. totalt avsatt 170 mnkr att fördelas 

enligt bilaga.  

 

Övrigt 

Utrustning till måltid- och lokalvårdsverksamheterna som inte är fast monterad. 
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Utbildningsnämnden 

Konst i offentlig miljö uppgår till 1 procent av det totala investeringsutrymmet. 

 

Nämnden kommer investera i digitaliseringsutrustning samt inventarier och möbler till lärosalar 

och idrottssalar.  

 
Omsorgsnämnden 

Nämndens investeringar år 2022 avser främst trygghetsskapande lösningar, moduler till 

beslutsstödsystemet Hypergene samt inventarier.  

 
Planåren 2023 - 2025 

För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till den ram 

som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta ytterligare 70 mnkr 

för Hunnebohemmet. Detta innebär att det för föreslagen investeringstakt och nivå finns behov 

av nyupplåning under slutet av planåren om inte resultatnivåerna ökar kommande budgetår 

jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024 - 2025. 

 

För de närmaste åren finns även stora behov av investeringar i renovering och ombyggnad av 

skolbyggnader, inköp av höjdfordon som nödvändig resurs i räddningstjänsten, framtagande av 

industrimark, bostadstomter samt underhåll av kommunens byggnader och anläggningar.  

 

I mål- och resursplanen har medel också avsatts för cykelleder de närmaste åren. Dessa medel 

omfattar för planåren även budgetmässig beredskap för specifika projekt tillsammans med 

Trafikverket, något som tidigare budgeterats separat. Budget för konstgräs på Kungshamnsvallen 

har reserverats för fastställt åtagande i avvaktan av beslut från idrottsförbund. 

 

För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 

under år 2025 - 2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder 

AB.  

 

För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs projektstart innan 

april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas. På uppdrag av 

kommunstyrelsens arbetsutskott har även budget avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för 

Lotsboden på Smögen och renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under 

planåren 2023 - 2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022 - 2024. 
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Belopp i tkr 
Prognos  

RÖ 2022 

Budget 

2022 
Plan  

2023 
Plan 

2024  
Plan 

2025  

Kommunstyrelsen           
       

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet 4 184 6 850 8 960 5 110 1 700 

KS ofördelat 534         

Beslutsstödsystem Hypergene 100         

Personalsystem   350 1 700     

Ekonomisystem 1 800         

Digitalisering 650 200 300 300 800 

Räddningstjänst fordon   5 200 6 600 4 400 900 

Räddningstjänst inventarier/övrigt   1 100 360 410   

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror 1 100         

        

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet 30 602 64 170 103 530 95 540 76 660 
           

Särskild satsning  10 311 31 000 56 000 39 000 36 000 

- Särskild satsning; Hunnebohemmet 10 311 25 000 50 000 35 000 35 000 

- Särskild satsning; Skredrisk Hunnebostrand   6 000 6 000 4 000 1 000 

Gata, park och bad 10 386 17 220 13 130 17 740 19 360 

Asfaltering beläggning gator 3 610 1 990 2 960 5 240 5 370 

Upprustning torg Bovallstrand och Väjern 291 1 000       

Gatuarbeten efter VA-sanering 300         

Ställplatser enligt Näringslivsstrategin 336 70 0     

Förbättringsåtgärder/planerat underhåll parker 868 10 0 300 250 

Offentlig renhållning 334 200 400 400 400 

Nyanläggning park i Ulebergshamn 150         

Saltbingar 200         

Fordon tekniska verksamheten 1 000 1 000 870 1 700 1 500 

Utbyte gatubelysning 92 1 200 1 000 1 500 1 740 

Enkelt avhjälpta hinder (gata) 112   100 100 100 

Åtgärder murar   500 300 1 000 500 

Förbättringsåtgärder/planerat underhåll badplatser 573   250 500 1 000 

Förbättringsåtgärder/planerat underhåll lekplatser 701 500 250 500 500 

Laddstolpar 867         

Gång- och cykelvägar 952 3 000 2 000 2 000 2 000 

Parkeringsplats vid Tennishallen, Smögen   150       

Brygga Väjern   3 000       

Toalett vid Lotsboden, Smögen     500     

Belysning strandpromenaden Kungshamn     1 500 2 500   

Industriområden   4 600 3 000 2 000   

Hällebo         6 000 
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Belopp i tkr 
Prognos  

RÖ 2022 
Budget 

2022 
Plan  

2023 
Plan 

2024  
Plan 

2025  
      

Hamnar 4 900 3 500 4 600 6 500 5 000 

Geoteknik gamla Hunnebostrand 300         

Förbättringsåtgärder småbåtshamnar/bryggor 2 400 1 000 1 800 2 500 2 500 

Åtgärder betong-/stenkajer 2 200 2 500 1 300 2 000 2 500 

Sprängningsarbeten utanför Fiskauktionen, Smögen     1 500 2 000   

Fastighet 4 172 12 250 29 150 31 650 15 650 

Externhyresfinansierade investeringar 50   50 650 650 

Fiberanslutning fastigheter 165         

Lekplatser på skolor och förskolor 347   100 500 2 000 

Tillbyggnad brandstation Malmön 194         

Utbyggnad skalskydd 500   500 500 500 

Storköksutrustning 305   500 500 500 

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 1 135   500 1 000 500 

Åtgärder enl. plan energieffektivisering 1 476 350 0 0 500 

Skolfastigheter   5 000 22 000 22 000 4 000 

Planerat underhåll   6 900 5 500 6 500 7 000 

Övrigt 833 200 650 650 650 

Måltidsenheten inventarier 283 200 450 450 450 

Lokalvård inventarier 550 0 200 200 200 

        

Utbildningsnämnden 100  1 180 2 710 2 750 1 240 

Inköp konst i offentlig miljö   380 410 450 440 

Digitalisering UN   200 200 200 200 

Inventarier/möbler lärosalar   500 500 500 500 

Inventarier idrottshallar 100 100 100 100 100 

Konstgräs Kungshamnsvallen     1 500 1 500   

           

Omsorgsnämnden -  2 600 2 000 500 500 

Inventarier   500 500 500 500 

Inventarier Hunnebohemmet     1500     

Trygghetsskapande lösningar   1500       

Hypergene   600       

      

Summa investeringsbudget 34 886 74 800 117 200 103 900 80 100 

 

  



 
 

Datum: 2021-12-2208 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 61 av 71 

Drifts- & nämndsredovisning 
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Driftsbudget 
I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i 

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

Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen nedan. Budget 2022 inkluderar KPI-

uppräkning, det gör inte planåren.  

 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan  Plan  

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunfullmäktige och partistöd -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Valnämnd -0,0 -0,0 -0,8 -0,0 -0,3 -0,0 

Kommunrevisionen -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Överförmyndare -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Delsumma -2,3 -2,6 -3,5 -2,8 -3,0 -2,8 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 1,9 -3,6 -7,6 -10,1 -7,6 -7,6 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet -60,9 -63,0 -68,4 -66,7 -66,7 -66,7 

Kommunstyrelsen teknisk verksamhet -15,0 -10,8 -10,5 -9,2 -8,7 -8,7 

Kommunstyrelsen -74,0 -77,4 -86,5 -86,0 -80,0 -80,0 

Byggnadsnämnden -8,7 -9,6 -10,7 -9,4 -9,4 -9,4 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Utbildningsnämnden -196,8 -196,8 -200,2 -198,5 -197,0 -197,0 

Omsorgsnämnden -226,0 -232,0 -241,3 -241,3 -237,7 -237,7 

Summa nämndsverksamhet -509,7 -519,9 -544,1 -537,4 -526,6 -527,4 

       

Pensions- och personalomkostnader -13,8 -15,3 -18,3 -18,3 -18,3 -19,3 

Förvaltningsgemensamt -0,5 *-14,2 *-22,4 *-27,3 *-47,7 *-63,7 

Driftbidrag -15,6 3,1 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Vinst vid försäljning av exploateringsmark 7,5 7,9 6,0 5,0 5,0 5,0 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 - - - - - 

Interna kapitalkostnader 35,3 33,4 33,4 33,5 38,0 38,0 

Avskrivningar -35,9 -28,8 -28,8 -28,9 -32,4 -32,4 

Summa verksamhetens nettokostnader -527,1 -540,0 -567,4 -571,2 -579,9 -596,8 

 

* Inklusive aggregerade löne- och prisökningar över planperioden. 
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Förändringar av driftbudget 2022 - 2025 

 Budget Plan  Plan Plan 

Belopp i mnkr 2022 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige och partistöd +0,0    

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

Kommunrevisionen +0,0    

Överförmyndare +0,1    

Kommunstyrelsen  +6,5 -0,5 -6,0  

  Varav ofördelade medel inkl. kostnader för planer/exploatering +2,0 +2,5 -5,5  

  Varav allmän verksamhet  +2,7 -1,7   

Effektivisering -1,3    

Ramhöjande utökning +2,3    

Tillfällig utökning +1,7 -1,7   

  Varav teknisk verksamhet +1,9 -1,3 -0,5  

Effektivisering -1,0    

Ramhöjande utökning +1,1    

Tillfällig utökning +1,8 -1,3 -0,5  

Byggnadsnämnden  +1,3 -1,3   

Tillfällig utökning +1,3 -1,3   

Miljönämnden i mellersta Bohuslän +0,3    

Effektivisering 2 % -0,0    

Ramhöjande utökning +0,3    

Utbildningsnämnden -0,2 -1,7 -1,5  

Effektivisering -1,7 -1,7   

Tillfällig utökning +1,5  -1,5  

Omsorgsnämnden +3,8  -3,6  

Effektivisering -4,0    

Ramhöjande utökning +4,2    

Tillfällig utökning +3,6  -3,6  

Summa förändring driftbudget nämnderna +12,5 -4,2 -10,8 -0,2 

     

Finansförvaltningen +4,0 +1,0  +1,0 

Ofördelad besparing  -3,5   

Summa förändring driftbudget totalt +16,5 -6,7 -10,8 +0,8 
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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 bas-

belopp utgår som grundbidrag till i 

kommunfullmäktige representerat parti. 

Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt 

per mandat i kommunfullmäktige. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -764 -989  

Nettokostnad -764 -989 -1 006 

    

Kommunbidrag 811 989 1 006 

Resultat 46 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 Utökning av ram +10,0 tkr 

 KPI-uppräkning +7,1 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 

 
 Budgetberedningens förslag: 

För kommunfullmäktige föreslås ett 

kommunbidrag om 1 005,8 tkr. 

 

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 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -21 -49  

Nettokostnad -21 -49 -769 

    

Kommunbidrag 39 49 769 

Resultat 18 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Kompensation för val-år 720,0 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året. 

 

Budgetberedningens förslag: 

Valnämndens föreslås ett kommunbidrag 

om 769,2 tkr. 
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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 förvalt-

ningsberättelse, 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 2209 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -677 -711  

Nettokostnad -677 -711 -737 

    

Kommunbidrag 679 711 737 

Resultat 2 0 0 

 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 Utökning av ram 12,5 tkr 

 KPI-uppräkning 8,2 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 

 
 
Budgetberedningens förslag: 

För revisionen föreslås ett kommunbidrag 

om 737,0 tkr. 

 

Överförmyndare 

Uppdrag 

Överförmyndaren har som sin huvud-

uppgift att kontrollera att förmyndarskap, 

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 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -844 -868  

Nettokostnad -844 -868 -978 

    

Kommunbidrag 857 868 978 

Resultat 13 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 KPI-uppräkning +9,3 tkr 

 
Budgetberedningens förslag: 

Överförmyndarverksamheten föreslås ett 

kommunbidrag om 977,5 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndig-

het för hela kommunens verksamhet.  

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet 

ansvarar för strategi- och utvecklingsfrågor, 

personal- & organisationsfrågor, översiktlig 

planering, exploatering, beredskaps-

planering, räddningstjänst, totalförsvar, 

näringslivsfrågor 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 2020 2021 2022 

Intäkter 162 076 163 660  

Kostnader -236 065 -241 840  

Nettokostnad -703 989 -78 180 -86 459 

    

Kommunbidrag 78 699 78 180 86 459 

Resultat 4 710 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 275,0 tkr varav: 

• Administration allmän vht -150 tkr 

• IT-vht allmän vht -500 tkr 

• Omorganisation allmän vht -600 tkr 

• Parkeringstaxor tekn vht -525 tkr 

• Anläggnings-vht tekn vht -500 tkr 

 

 Utökning av ram +5 852 tkr varav: 

• Ekonomisystem allmän vht +500 tkr 

• Personalutvecklare allm vht +600 tkr 

• Verksamhetsutvecklare allm vht +600 tkr 

• Friskvårdsbidrag allm vht +500 tkr  

• Avtalssamverkan IT/Lön +51 tkr/+51 tkr 

• Mål för god ek. hushållning +1 050 tkr 

• Detaljplaner /exploatering +2 000 tkr 

• Personalvård/utbildning +500 tkr 

(ofördelade medel) 

 

 Tillfällig ramhöjning +3 500,0 tkr varav: 

• Teknisk service +1 000 tkr 

• Ökad matkvalitet +500 tkr 

• Taxor ej KPI-uppräknas +300 tkr 

• Fiberutbyggnad +1,670 tkr 

 

 Återföring till ofördelat +1 054,0 tkr 

 KPI- uppräkning -1 215,0 tkr 

 Kompensation för löne-och arvodes-

ökningar tillkommer löpande under året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Utmaningen som kommunstyrelsen står 

inför är att vara rustade för de stora projekten 

som kommer både vad gäller implemen-

tering av visionen och arbetet med det 

pågående projektet kring företagsetablering 

i kommunen. Framöver står också nämnden 

inför ett stort antal investeringar och utred-

ningar vilket ställer krav på genomförande-

förmåga. 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

145,0 med en medelålder på 49,1 år. 71 

procent av medarbetarna är kvinnor och 29 

procent är män. För kvinnorna har 89 

årsarbetare 100 procentig sysselsättnings-

grad, för männen är motsvarande 42 års-

arbetare. Fram till år 2027 beräknas 15 

personer att uppnå 67 års ålder. Det mot-

svarar 10 procent av alla anställda inom 

nämnden. Sjukfrånvaron inom kommun-

styrelsen minskade 2020 jämfört med 2019 

och uppgick till 5,9 procent.  
Övrigt 

Kommunen saknar naturvårdsstrateg med 

möjlighet att föreslå strategier utifrån det 

underlag som framkommer vid översiktlig 

planering. En sådan funktion hade kunnat 

omfattas av Miljönämnden i mellersta 

Bohusläns ansvarsområde men hittills har de 

samverkande kommunerna valt att inte 

vidga samarbetet till en sådan funktion.  

 
Budgetberedningens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslås ett kommun-

bidrag om 86 459,3 tkr.  
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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 upp-

gifter om prövning/ dispens och tillsyn/ 

kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 6 486 6 306  

Kostnader -15 225 -15 866  

Nettokostnad -8 742 -9 560 -10 714 

    

Kommunbidrag 10 013 9 560 10 714 

Resultat 1 271 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Tillfällig ramhöjning -1 250,0 tkr varav: 

• Prioriterat detaljplanearbete +750 tkr 

• Trafikutredning Smögen +500 tkr 

 

 Minskning av tillfällig utökning från KS 

ofördelade medel -250,0 tkr 

 KPI-uppräkning -30,6 tkr   

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Nämndens budget minskas 2022 med 250 

tkr enligt plan då budgeten avser ett tillfälligt 

tillskott nämnden erhöll 2021 för arbete med 

detaljplan vid Parkskolan.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

13,85, med en medelålder på 39,5 år. 50 

procent av medarbetarna är kvinnor och 50 

procent män. Från och med den 1 mars 

arbetar alla heltid vilket innebär att antalet 

årsarbetare uppgår till 14. Inga pensions-

avgångar är planerade under de närmaste 

åren. 

Byggnadsnämndens personalstyrka uppgår 

idag till sex bygglovhandläggare, två 

byggnadsinspektörer, en GIS-ingenjör, en 

mätningsingenjör samt fyra planarkitekter. 

En utannonserad tjänst som planarkitekt 

har inte lyckats resulterat i en rekrytering. 

Vakansen täcks upp av konsult. 

  
 

Budgetberedningens förslag: 

Byggnadsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 10 714,2 tkr.   
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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 2020 2021 2022 

Intäkter 10 048 10 185  

Kostnader -11 872 -11 783  

Nettokostnad -1 825 -1 598 -1 935 

    

Kommunbidrag 

Sotenäs (531) 

-221 204 542 

Kommunbidrag 

Sotenäs (530) 

-1 603 1 394 1 393 

Kommunbidrag 

Munkedal 

-1 895 1 662 1 660 

Kommunbidrag 

Lysekil 

-2 227 2 306 2 303 

Resultat Sotenäs -150 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 % av nettoramen vilket 

motsvarar -27,9 tkr för Sotenäs andel 

 Uppräkning med KPV +1,9 % motsvarar 

+26,5 tkr för Sotenäs andel 

 Utökning av verksamhet i Sotenäs 338 tkr 

 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 2022 uppgår till 1,9 

procent. Därtill har nämnden att minska 

kommunbidraget med 2 procent jämfört med 

2021.  

Verksamheten är finansierad både genom 

kommunbidrag från de tre samverkande 

kommunerna samt avgifter från tillsynen 

och externa bidrag.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

19, med en medelålder på 42 år. 74 procent 

av medarbetarna är kvinnor och 26 procent 

män. Den genomsnittliga sysselsättnings-

graden uppgår till 100 procent. Av års-

arbetarna är en vikarie och två nystarts-

jobbare. I januari 2022 budgeteras antalet 

årsarbetare till 16, i den gruppen inräknas 

handläggare, enhetschef samt administra-

tion. 

På enheten pågår ett systematiskt arbets-

miljöarbete för att komma till rätta med de 

allt för höga sjuktalen. Arbetet visar tecken 

på att få resultat, inte minst utifrån att 

personalen i medarbetarundersökningen 

uppger att de upplever sin hälsa som god. 

 

 
Budgetberedningens förslag: 

Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag 

(ansvar 530) i Sotenäs om 1 392,6 tkr.  

Budget för politiska arvoden i Sotenäs 

tillkommer med 204,4 tkr samt en satsning 

på utökad verksamhet i Sotenäs mot-

svarande 338,0 tkr, vilket ger en total 

(ansvar 531) om 542,4 tkr. Totalt kommun-

bidrag inklusive politiska arvoden föreslås 

uppgå till 1 935,0 mnkr. 
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Utbildningsnämnden 

Uppdrag 

Nämndens uppdrag och ansvarsområden är 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasie-

skola, vuxenutbildning, särskola, kultur-

skola samt kultur- och fritidsverksamhet. 

 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 30 715 27 129  

Kostnader -227 553 -223 931  

Nettokostnad -196 837 -196 802 -200 186 

    

Kommunbidrag 201 384 196 802 200 186 

Resultat 4 546 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -1 700,0 tkr varav: 

• Gymn.- och vuxenutbildning -1 000 tkr 

• Skolskjutsar -400 tkr 

• Övrig verksamhet -300 tkr 

 

 Tillfällig ramhöjning; covid-/ kompetens-

utveckling (för)skola +1 500,0 tkr 

 Återfört till KS ofördelat -804,0 tkr 

 KPI-uppräkning 1 203,1 tkr   

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi  

Utbildningsnämndens budgetanpassningar 

under perioden 2019 - 2022 innebär att 

budgetramen 2022 ska minska med 3,4 mnkr 

i jämförelse med budgetramen för 2021.  Av 

dessa skjuts dock 1,7 mnkr av besparingarna 

till år 2023.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

246,6 med en medelålder på 50,1 år. 81,5 

procent av medarbetarna är kvinnor och 18,5 

procent män. Av dessa 246,6 årsarbetare så 

har 31,4 en tidsbegränsad anställning. 

Andelen tidsbegränsade anställningar kan 

förklaras med att det är medarbetare som 

saknar formell lärarbehörighet eller att det är 

tjänster som är kopplade tillspecifikt stöd-

behov. I januari 2022 budgeteras antalet 

årsarbetare till 241,6. 

 
Övrigt 

Under perioden 2021 - 2027 är pensions-

avgången 32 medarbetare inom skola och 

barnomsorgsarbete.   

I samband med Skolinspektionens tillsyn 

2019 - 2020 identifierades två utvecklings-

områden hos huvudmannen. Det ena var 

ökad likvärdig skola och det andra analyser 

av studieresultat.       

Att klara godkänt resultat i skolan är en 

stark faktor för god hälsa senare i livet. En 

fjärdedel av varje årskull går inte ut gym-

nasiet i Västra Götaland idag. Samtidigt är 

det en viktig förutsättning att ha gymnasie-

kompetens för att kunna leva ett själv-

ständigt liv. Elever med hög frånvaro måste 

uppmärksammas tidigt och ges det stöd de 

behöver för att närvara i skolan.  

 
Budgetberedningens förslag: 

Utbildningsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 200 185,6 tkr. 
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Omsorgsnämnden 

Uppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade, 

individ- och familjeomsorg samt ensam-

kommande barn och ungdomar. De 

viktigaste lagområdena är SOL, LSS och 

HSL. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 80 124 72 104  

Kostnader -306 162 -304 073  

Nettokostnad -226 038 -231 969 -241 301 

    

Kommunbidrag 231 934 231 969 241 301 

Resultat 5 896 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -4 000,0 tkr varav: 

• Minska antalet korttidsplatser -700 tkr 

• Administrativ organisation -500 tkr 

• Sänka sjukfrånvaron -500 tkr 

• Effektivisera personalresurser -500 tkr 

• Socialpsykiatri -1 100 tkr 

• Sjuksköterskeenheten -700 tkr 

 

 Ramhöjning +4 200,0 tkr varav 

• Ökade aktiviteter äldreomsorg, 500 tkr 

• Nattbemanning 2 100 tkr 

• SAS och administrativt stöd 1 100 tkr 

• Rehabverksamhet 500 tkr 

 

 Tillfällig ramhöjning +3 550,0 tkr 2022 – 

2023 varav: 

• Utvecklare Hälso- och sjukvård, 350 tkr 

• Teamombud i samtliga verksamheter,  

2 200 tkr 

• Verksamhetsnära teknikstöd, 1 000 tkr 

 

 KPI-uppräkning 868,9 tkr 

 Kompensation för löne-och 

arvodesökningar tillkommer löpande under 

året. 

Allmänna förutsättningar 

Ekonomi 

Omsorgsnämndens ram minskar med 4,0 

mnkr som kommer verkställas inför 2022.  

Under 2021 har äldreomsorgssatsningen 

införts med en ökning av riktade stats-

bidrag till äldreomsorgen. Omsorgs-

nämndens äldreomsorg tilldelas hela stats-

bidraget på 5,6 mnkr. Omsorgsnämnden har 

sökt statsbidraget och återredovisar under 

2022. 

 

Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

324, med en medelålder på 51,7 år. 

Omsorgsnämnden arbetar intensivt med att 

bli en heltidsorganisation och andelen hel-

tidsarbetande bedöms öka under kommande 

år. 

Kompetens- och personalförsörjning är en 

av omsorgssektorns stora framtidsutman-

ingar, både nationellt och för Sotenäs 

kommun. Förvaltningen ser redan idag 

utmaningar med att rekrytera tillräckligt 

många och tillräckligt kompetent personal. 

 
Övrigt 

Omsorgsförvaltningen står inför ett 

omställningsarbete där verksamheten 

behöver höja kompetens och kvalitet för att 

kunna möta de alltmer komplexa behov och 

situationer förvaltningen kommer ställas 

inför då mer avancerad vård ska utföras i 

hemmet och i kommunal regi. En del i 

omställningsarbetet är införande av tekniska 

lösningar som frigör personalresurser.  

Förvaltningen ser ett behov av funktioner 

som kan användas till stöd i omställnings-

arbetet och äskar därför 3 550 tkr tillfällig 

ramhöjning i budget. Under 2023 kommer 

satsningarna utvärderas. 

 
Budgetberedningens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 241 301,1 tkr  


