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På grund av rådande situation med COVID-19 önskar Kommunfullmäktige att allmänheten endast följer 
sammanträdet via webbsändningen som nås via kommunens hemsida. Anledningen är att minska risken för att 

sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. Sammanträdet webbsänds på 
kommunens hemsida www.sotenas.se samt sänds även av Radio Sotenäs på 95,3 Mhz 

 
OBS! Digitalt sammanträde, länk sänds separat!  

 
 
 
 
 
 

 

Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 29 april 2021 kl. 09:30 
Plats Distans och i lokalen Tryggö i kommunhuset, Kungshamn 
Ordförande Helene Stranne  

 

 
 
 
 
 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Bokslut och årsredovisning 2020 för Sotenäs 
kommun Dnr 2021/000005 Ulrika Gellerstedt 

3.  
Revisionsberättelse 2020  
Grundläggande granskning av kommunens 
styrelse och nämnder avseende år 2020 

 Elving Claesson 

4.  

Ansvarsprövning 2020 
- Kommunstyrelsen 
- Utbildningsnämnden 
- Omsorgsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Valnämnden  
- Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

  

5.  Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 Dnr 2021/000005 Ulrika Gellerstedt 

6.  Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, 
Sotenäs Vatten AB  Dnr 2021/000017 Ulrika Gellerstedt 

7.  Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 
Sotenäsbostäder AB  Dnr 2021/000015 Ulrika Gellerstedt 

8.  Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 
Sotenäs RehabCenter AB  Dnr 2021/000016 Ulrika Gellerstedt 

9.  Reviderad taxa för försäljning av industrimark Dnr 2019/000393  

10.  Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på 
allmän plats inom Lökholmen, Hunnebostrand Dnr 2021/000248  

11.  Tillämpning av begränsningsförordningen i 
Sotenäs kommun pga Covid-19 Dnr 2021/000278  

12.  Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor 
för boende-parkeringstillstånd Dnr 2020/000736  

http://www.sotenas.se/
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Ärende Dnr Föredragande 

13.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag, våren 2021  Dnr 2021/000290  

14.  

Valärenden 
Avsägelse Ronald Hagbert från uppdrag som ersättare i SVAB 
Avsägelse Roland Mattsson från uppdrag som ordförande i SVAB 
Avsägelse Roland Mattsson från uppdrag som v ordförande VVAB 
Avsägelse Maria Herdebrant från uppdrag som ersättare i Valnämnden 

  

15.  Inkomna interpellationer och frågor   

16.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
• Medborgarförslag, enkelrikta Skolgatan i Kungshamn 
• Motion från Lotta Johansson (S), Therése Mancini (S) ang inrätta en 

Fritidsbank 
• Motion från Jan-Olof Larsson (S), Therése Mancini (S) ang 

djurkyrkogård 

  

17.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021-04-29   

18.  

Anmälningsärenden 
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 50, Ombudsinstruktion för verksamhetsår 

2020, Rambo AB  
• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 54, Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i 

enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 55, Beslut om Sotenäs Vatten AB 
verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 56, Beslut om Sotenäsbostäder AB 
verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 

• Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 57, Beslut om Sotenäs RehabCenter AB 
verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 
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KS § 48 Dnr 2021/000005 

Bokslut och årsredovisning 2020  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer 
och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.    

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har skett i årets 
årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 mnkr från 73 mnkr för 
2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar något tack vare Sotenäs Vatten 
AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det 
innebär att kommunens borgensåtagande fortsätter att öka. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört med 
budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom nämndsverksamheten 
samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 16,4 
mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till 
stor del på ökade bidrag från staten, ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för 
sjuklöner. Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring 
skett avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack 
vare registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
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Forts. KS § 48 

Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt belopp att 
reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast möjligt att reservera 2,5 
mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 70 
procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 mnkr. 
Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

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

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt genomslag. 
Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar jämfört med 69 procent för 
2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med den pågående pandemin.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 60 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L) och Therése Mancini (S) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 48 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KS § 48 Dnr 2021/000005 

Bokslut och årsredovisning 2020  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer 
och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.    

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har skett i årets 
årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 mnkr från 73 mnkr för 
2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar något tack vare Sotenäs Vatten 
AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det 
innebär att kommunens borgensåtagande fortsätter att öka. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört med 
budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom nämndsverksamheten 
samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 16,4 
mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till 
stor del på ökade bidrag från staten, ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för 
sjuklöner. Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring 
skett avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack 
vare registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
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Forts. KS § 48 

Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt belopp att 
reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast möjligt att reservera 2,5 
mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 70 
procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 mnkr. 
Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

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

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt genomslag. 
Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar jämfört med 69 procent för 
2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med den pågående pandemin.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 60 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L) och Therése Mancini (S) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 48 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 60 Dnr 2021/000005 

Bokslut och årsredovisning 2020  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer 
och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.    

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har skett i årets 
årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 mnkr från 73 mnkr för 
2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar något tack vare Sotenäs Vatten 
AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det 
innebär att kommunens borgensåtagande fortsätter att öka. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört med 
budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom nämndsverksamheten 
samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 16,4 
mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till 
stor del på ökade bidrag från staten, ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för 
sjuklöner. Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring 
skett avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack 
vare registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
 
Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
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Forts. KSAU § 60 

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt belopp att 
reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast möjligt att reservera 2,5 
mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 70 
procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 mnkr. 
Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

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

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt genomslag. 
Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar jämfört med 69 procent för 
2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med den pågående pandemin.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Skickas till  

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-22 KA 2021/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Bokslut och årsredovisning 2020  
 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För 
koncernen uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande 
rekommendationer och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  
I årsredovisningen finns gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter 
samt beroende på kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  
   

Årsredovisning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har 
skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I 
årsredovisningen finns gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter 
samt beroende på kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  
 

Kommunkoncernen 
I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten 
AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB 
(100 %) och Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för 
de senaste tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 
mnkr från 73 mnkr för 2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar 
något tack vare Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har 
erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det innebär att kommunens borgensåtagande 
fortsätter att öka. 
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Kommunen 
Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört 
med budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom 
nämndsverksamheten samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar 
nämnderna på ett överskott om 16,4 mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökade bidrag från staten, 
ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för sjuklöner. Årets kostnader 
ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring skett avseende 
redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack vare 
registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
 
Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I 
resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt 
belopp att reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast 
möjligt att reservera 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella 
statsbidrag utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 70 procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 
mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  
 

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

Anställda 
Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt 
genomslag. Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar 
jämfört med 69 procent för 2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 
procent. Ökningen har tydligt samband med den pågående pandemin.   
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Bilaga/Bilagor 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Revision 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Sotenäs kommuns årsredovisning är kommun-
styrelsens redovisning över verksamheten för 
det gångna året. Syftet är att ge en informativ 
redovisning till kommunfullmäktige och 
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Kommentar från kommunalrådet
2020 har varit ett händelserikt år för Sotenäs detta genom att börja förbereda för etablering av storskaligt land-
baserat vattenbruk och samtidigt hantera och försöka begränsa smittspridning av den pågående pandemin.

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

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

Landbaserat vattenbruk
Den föreslagna etableringen av landbaserat vattenbruk är unik 
och skulle innebära att Europas största landbaserade laxodling 
hamnar i Sotenäs. Anledningen att valet föll på Sotenäs är den 
långa traditionen av fisk och fiskberedningsindustri. Men också 

arbetet med symbioscentrum där kommunen ligger i framkant. 
Fler ungdomar kan få arbete på hemmaplan, fler åretruntboende 

i kommunen, och fler åretruntöppna butiker och restauranger. Fler 
invånare innebär vidare att det kompetensbehov som både det 
lokala näringslivet har samt kommunens verksamheter kommer 
bättre att kunna tillgodoses.

Verksamheten under året
För att underlätta och tillgängliggöra den kommunala verksam-
heten finns nu e-tjänsteplattform på plats på kommunens hemsida. 
Invånarna kan ansöka om exempelvis bygglov eller förskoleplats 
digitalt. Det underlättar både för den som ska ansöka som kan göra 
sin ansökan när det passar på dygnet och för den som tar emot 
ansökan i en strukturerad och komplett form.

Vi är stolta över att ha infört heltidsresan i omsorgsför-
valtningen. Omsorgen har gått från drygt 47 procent till drygt 
75 procent heltidsarbetande under 2020. 

Inom omsorg har införts kvalitetssäkrande och effektiviserande 
lösningar, såsom trygghetskameror och digital medicinsignering 
mm. Inom utbildningsnämnden har arbete pågått avseende det 
långsiktiga och hållbara kvalitetsarbetet, främst avseende satsningar 
på elevernas språkutveckling i förskolan och grundskolan. 

Under 2020 antogs ny vision, Vision 2032, och som visar vilken 
väg Sotenäs kommer att gå de närmsta tolv åren. Utöver visionen har 
beslut tagits om uppstart av utredning kring planering av vatten- 
och avloppsverksamheten för de närmaste 70 åren. Under året har 
också planerats för renovering och utbyggnad av Hunnebohemmet 
för att möta framtidens behov av äldreomsorg. 

Positivt resultat
Invånarantalet ökar, för 2020 med 39 invånare och uppgår därmed 
till 9 100 vilket är mycket positivt.

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att kommunen 
återigen har ett positivt resultat. Årets resultat uppgick till +18,1 
mnkr. Nämnderna genomförde under året åtgärdsplaner för att 
anpassa verksamheten samtidigt som de hade att hantera pandemin. 
Sammantaget uppgick nämndernas överskott till +16,4 mnkr och 
de visar också på god måluppfyllelse. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare och 
kommuninvånare som varit med och bidragit under året som gått

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

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

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

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

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

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

Moderaterna 11 12

Centerpartiet 2 3

Liberalerna 3 2

Kristdemokraterna 1 1

Socialdemokraterna 10 8

Miljöpartier de gröna 1 1

Vänsterpartierna 1 1

Sverigedemokraterna 2 3

Moderaterna: 12

Centerpartiet: 3

Liberalerna: 2

Kristdemokraterna: 1

Socialdemokraterna: 8

Miljöpartiet de gröna: 1

Vänsterpartiet: 1

Sverigedemokraterna: 3
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C
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Block 1: Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en bild över Sotenäs 

kommuns verksamhet under det gångna året. I förvaltningsberättelsen finns: 

en översikt över verksamhetens utveckling, organisationsskiss, viktiga 

förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig 

betydelse, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, god 

ekonomisk hushållning, balanskravsresultatet, väsentliga personalförhål-

landen och förväntad utveckling.

9 100
antal invånare 31 december 2020

21,99 kr
kommunal skattesats

104,8 %
skattekraft jmf med snittet i riket
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Hummeryngelprojektet har satt ut fler än sju tusen yngel i 
havet utanför Smögen i syfte att förstärka det lokala vilda 
hummerbeståndet.



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

Översikt över verksamhetens utveckling
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Den kommunala koncernen

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 346 337 348  337 352

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -796 -823 -849 -836 -855

Årets resultat 38 16 11  11 29

Soliditet 1) 40 % 38 % 36 %  36 % 36 %

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

Nettoinvesteringar 2) 139  129  126 117 73

Självfinansieringsgrad 3) 71 %  60 % 59 % 64 % 133 %

Långfristiga skulder 717 791 883  913 904

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100

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

Verksamhetens intäkter 241 180 173 162 178

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -676 -659 -660 -650 -705

Årets resultat 30 10 10 6 18

Soliditet 1) 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 28 % 29 % 36 % 38 % 39 %

Nettoinvesteringar 2) 69 40 35 33 34

Självfinansieringsgrad 3) 116 % 98 % 127 % 112 % 157 %

Långfristig låneskuld 141 161 - - -

Antal anställda inklusive visstidsanställda 1 173 1 084 1 051  1 076 1 014

Sjukfrånvaro 7,8 % 6,8 % 6,3 % 7,3 % 8,9 %

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 4,7 4,8 4,6 5,2 i.u.

Nettokostnad förskola, kr per inskrivet barn 134 585 140 010 159 350 138 933 i.u.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 91 % 79 % 82 % 87 % 96 %

Nettokostnad grundskola F-9, kr per elev 115 167 117 159 115 213 113 415 i.u.

Gymnasieelever med examen inom 4 år 66 % 82 % 75 % 66 % 70 %

Nettokostnad gymnasieskola, kr per elev 110 851 115 710 128 370 151 574 i.u.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg helhetssyn - - - 78 % 80 %

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr per invånare 2 321 3 176 3 071 3 287 i.u.

Brukarbedömning nöjdhet hemtjänst 90 % 94 % 94 % 91 % 93 %

Brukarbedömning nöjdhet särskilt boende 84 % 91 % 88 % 92 % 91 %

Nettokostnad äldreomsorg, kr per invånare 17 785 17 800 17 236 17 940 i.u.

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



 mnkr 

                

 
 

  

 

 

Den samlade kommunala verksamheten

Kommunala koncernen

Facknämnder
797 mnkr

Kommunstyrelsen
Omsättning: 236 mnkr

Ordförande: 
Mats Abrahamsson (M) 

Kommundirektör: 
Maria Vikingsson

Utbildningsnämnden
Omsättning: 228 mnkr

Ordförande: 
Roland Mattsson (M) 

Förvaltningschef:
Ulf Blomqvist

Omsorgsnämnden
Omsättning: 306 mnkr

Ordförande :
Nils-Ofof Bengtssson (M)

Förvaltningschef:
Lisbeth Olsson

Byggnadsnämnden
Omsättning: 15 mnkr

Ordförande: 
Robert Yngve (KD)
Förvaltningschef: 

Eveline Savik

Miljönämnden i  mellersta 
Bohuslän

(gemensam nämnd)
Omsättning: 12 mnkr

Ordförande:
Eva Abrahamsson (M)

Förvaltningshcef:
Eveline Savik

Koncernföretag
331 mnkr

Sotenäsbostäder AB 100 %
Omsättning: 91 mnkr

Ordförande: 
Ronald Hagbert (M)

Verkställande direktör:
Tomas Reuterberg

Sotenäs Vatten AB 100 %
Omsättning: 59 mnkr

Ordförande:; 
Roland Mattsson (M)

Verkställande direktör:
Peter Johansson

Sotenäs RehabCenter AB 
100 % 

Omsättning: 6 mnkr
Ordförande: 

Mikael Sternemar (L)
Verkställande direktör:

Patrik Rasmussen

Rambo AB 25 % 
Omsättning: 175 mnkr

Ordförande: 
Lars-Arne Staxäng (M)
Verkställande direktör: 

Mats Andresen

Stiftelse Industrihus 100 % 
(vilande) 

Andra företag med 
ägarintresse

Kommuninvest 
ekonomisk förening 

(0,2 %)

Privata utförare

Skolskjuts
5 mnkr

LOV hemtjänst
8 mnkr

HVB-hem
16 mnkr

Den kommunala koncernen
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Den kommunala koncernen

Nämnder/företag Verksamhet Privata utförare Avtalssamverkan

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

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

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

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

Sedan 2019 sker avtals-
samverkan avseende 
Lön och IT tillsammans 
med Munkedal och 
Lysekils kommuner. 
Ersättning uppgår till 
3,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar står för 
2,1 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden står för 
7,7 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

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

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

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

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

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

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

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

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



Demografisk utveckling
Hur den demografiska utvecklingen ser ut påverkar kommunernas 
välfärdsuppdrag. År 2017 beräknade Statiska Centralbyrån (SCB) 
en ökning i de yngre och de äldre åldersgrupperna. Då uppskattades 
att ökningen i åldrarna 0 - 6 år skulle växa med 6 procent till 2030. 
I den senaste prognosen är ökningen nere under 3 procent. Så ser 
det också ut för hela gruppen 0 - 19 år. Däremot fortsätter antalet 
äldre att öka enligt tidigare prognoser.  Orsaken till den sjunkande 
tillväxten för barn och unga handlar delvis om lägre invandringstal 
men framförallt om minskat barnafödande.

För Sotenäs del visar befolkningsprognosen att, om tio år, 
uppgår befolkningen till 9 216 invånare. Det innebär en ökning 
med 1,3 procent. Prognosen visar på en ökning i åldersgruppen 
65 år och äldre och främst inom åldersgruppen 80 år och äldre. 
Denna grupp beräknas uppgå till 13 procent av befolkningen år 
2030 jämfört med 8 procent år 2020.  Befolkningsprognosen visar 
att antalet äldre ökar snabbare än de i arbetsför ålder samt barn 
och unga. Bibehålls ökningen i gruppen 80 år och äldre kommer 
ökade krav på framförallt kommunens omsorgsverksamheter inför 
kommande år. Omvänt visar prognosen för barn och unga där 
minskningen skulle innebära att behov av verksamheten minskar, 
med befintlig prognos. Denna ökning sker samtidigt som svårigheter 
kan uppstå med personalförsörjning samt finansiering. 

Befolkning
Befolkningen för Sotenäs uppgick 2020 till 9 100 och ökar därmed 
med 39 invånare jämfört med 2019 (9 061). Antalet nyfödda barn 
2020 uppgick till 51 (föregående år 80). Kommunen har ett negativt 
födelseunderskott på -67 (föregående år -70), precis som för 2019 
fortsätter det att sjunka något. Negativt födelseunderskott uppvägs 

även fortsättningsvis av positivt flyttnetto med +101 (föregående 
år +98). Flyttningsnettot har varit positivt de senaste fem åren.

Befolkningsstrukturen fördelar sig enligt tabell nedan. Sedan 
2016 har en minskning skett inom åldersgrupperna 0 - 19 år samt 
20 - 64 år med 60 respektive 119. Åldersgruppen 65 år och äldre 
har sedan 2016 ökat med 275. Det innebär att andelen 65 år och 
äldre uppgår till 34 procent av total befolkning. 

Näringsliv
Sotenäs kommun har som mål att företagare uppfattar Sotenäs som 
en attraktiv näringslivskommun. Som ett led i det har kommun-
fullmäktige antagit en näringslivsstrategi för perioden 2016 - 2022.  

Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna i kommunen 
har en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. 
I kommunen finns (2021-02-23) 1 356 aktiva företag vilket är en 
ökning jämfört med föregående år. Totalt finns 1 434 arbetstill-
fällen (inklusive kommunala verksamheter), de flesta knutna till 
orterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, 
Väjern, Hovenäset och Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns 
inom tillverkningsindustrin (cirka 26 procent), vilket är dubbelt 
så stor andel som genomsnittet i riket. Den största arbetsgivaren 
är Sotenäs kommun. Livsmedelsindustrin är den dominerande 
näringsgrenen i kommunen, men framgångsrika företag finns 
även inom besöksnäring, mekanisk industri, hantverk/byggkon-
struktion och handel.

Sotenäs kännetecknas också som en kommun med en mycket 
hög grad av nyregistrerade företag.  Trots en viss minskning från 
2018 fortsätter Sotenäs att placera sig högt i både länet och riket. 

Varje dag lämnar 1 179 invånare Sotenäs kommun för att arbeta 
i en annan kommun och 1 015 personer pendlar hit för att arbeta. 

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet avser att beskriva förhållanden som är väsentliga för resultat och ställning. I redovisningen ingår 
också beskrivning av tre riskområden. Påverkansfaktorer för Sotenäs är främst den demografiska utvecklingen. 
Denna påverkar intäkter, bostadsförsörjning och arbetsförsörjning.
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Förändring av antal invånare 2020-2030, Sotenäs kommun

År 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt

Antal personer -45 -222 -139 522 116

Procentuell förändring 0 % -2 % -2 % 6 % 1 %

Befolkning i Sotenäs kommun 2016 - 2019 Skillnad

2017 2018 2019 2020 2019-2020

Invånare 0 - 19 år 1 522 1 494 1 500 1 459 -41

Invånare 20 - 64 år 4 630 4 581 4 556 4 549 -7

Invånare 65+ 2 921 2 955 3 005 3 092 87

   varav 65 - 79 år 2 205 2 245 2 306 2 391 85

   varav 80+ 716 710 699 701 2

Invånare totalt 9 073 9 030 9 061 9 100 39
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Nettoutpendlingen har ökat de senaste tre åren och fortsätter att öka.
Den pågående pandemin har påverkat näringslivet och 

kommunen stort. Åtgärder har genomförts både från kommunen 
men också från regering och riksdag med olika stödpaket. Sotenäs 
kommun har stöttat företag och näringsliv genom ett antal åtgärder 
som underlättat för företagen. Några exempel är anstånd med hyra 
och förlängda betalningstider, den s.k. julpengen, stöd och samarbete 
med Svenska kyrkan för att hjälpa riskgrupper att handla, stöd till 
företagarna avseende skyltning om att hålla avstånd.

Nyetablering
Under 2020 har ett arbete pågått för att möjliggöra en stor etable-
ring i Sotenäs kommun. En etablering av cirkulär industripark 
vilken kommer (om tillstånd beviljas) att bedriva Europas största 
landbaserade laxodling. Med därtill hörande kringindustrier som 
till exempel slakteri och foderfabrik. På taken till industriparken 
kommer Europas största solcellspark att byggas. Byggnadsytan 
beräknas bli 600 000 – 700 000 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. Anläggningen beräknas vara i full produktion 2027.

Markförvaltning
Denna omfattande etablering ställer ökade krav på tillgång till 
bostäder, renhållning och vattenförsörjning, vilket också påverkar de 
kommunala bolagen med ansvar för dessa frågor. Även efterfrågan 
på företagsmark väntas öka. Arbetet med att ta fram mark för 
bostäder och företag pågår genom att kommunen gör detaljplaner. 
Den samlade planeringen för hur kommunen vill använda sin mark 
och sina vattenområden görs i en så kallad översiktsplan. Detta 
arbete har varit intensivt under 2020 och kommer att presenteras 
våren 2021. I det arbetet ingår också infrastrukturfrågor, och ett 
särskilt bostadsförsörjningsprogram. 

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

För varierad tillgång på bostäder spelar Sotenäsbostäder AB 
en viktig roll. Bostadsbolaget har 1 170 lägenheter. Under året har 
inga nya bostäder färdigställts. Vid årsskiftet hade kommunen en 
tomtkö i vilken det står cirka 210 personer.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid, men under 2020 
kan man se en förändring. Jämfört med både länet och riket ligger 
arbetslösheten avsevärt lägre, men procentuellt har arbetslösheten 
stigit snabbare än i övriga landet. I Sotenäs kommun uppgår arbets-
lösheten till 6,4 procent (+2,1 procent), Västra Götaland 8,3 procent 
(+1,7 procent), Riket 8,8 procent (+1,3 procent). Ökningen är störst 
bland ungdomar 18 - 24 år som stigit med 10,4 procent (+5,2 procent) 
jämfört med samma period föregående år.

Turism
Besöksnäringen drabbades inledningsvis mycket hårt av rådande 
pandemi och främst reserestriktionerna, vilka hävdes i mitten av 
sommaren. Det utländska besöksantalet var minimalt, medan 
det inhemska däremot var markant högre. Alla större evenemang 
ställdes in, likaså konferenser och skolresor vilket innebar att 
boendeanläggningar och arrangörer drabbades hårt. Sotenäs 
kommun införde vissa åtgärder för att mildra effekterna för företa-
gare inom besöksnäringen, bland annat möjligheter till längre 
öppethållande för krogar samt uppskov av vissa arrendeavgifter. 
Många av boendeanläggningarna hämtade under sensommaren 
dock igen vårens tapp av gästnätter och generellt bedöms besöksnä-
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Arbetslöshet 16 - 24 år, andel av befolkningen, årsmedelvärde

% 2017 2018 2019 2020

Sotenäs kommun 3,9 3,2 3,3 4,4

Västra Götalandsregionen 5,3 5,1 5,2 6,8

Riket 6,1 5,8 5,8 7,2
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ringen i Sotenäs ha klarat krisen relativt väl. Ett evenemang som 
kunde genomföras, med stora omstruktureringar, var IceBugX-
perience i slutet av augusti. Under året har det märkts en tydlig 
ökning av intresset för naturturism och friluftsliv. Antalet besökare 
på Digitala Vandringskartan över Soteleden var under perioden 
1 januari – 11 oktober 29 442 besök.

Kommunstyrelsen fattade under hösten ett principiellt viktigt 
beslut att anta styrande verksamhetsmål för Hållbar Turism, samt 
att ställa sig bakom Turistrådets initiativ Hållbarhetsklivet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft/demografisk utveckling
Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om 
arbetskraft gäller det att bibehålla personal. Detta både avseende 
kommunens välfärdsuppdrag men också för det lokala näringslivet. 
Demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen i arbetsför 
ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökad pensionsavgång 
de närmsta åren. 

Medelåldern i Sotenäs är hög också i jämförelse med kommu-
nerna i Västra Götaland och i riket. En beräkning av demografisk 
försörjningskvot - det vill säga antalet personer yngre än 20 år 
och äldre än 64 år, dividerat med antalet personer i åldern 20 till 
64 år - visar att Sotenäs 2019 har en försörjningskvot på 97. Det 
innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 
år, finns det 97 personer som är yngre eller äldre.

Kommunens bostadsbolag har i uppdrag att öka produktionen 
av bostäder för att minska risk för brist på bostäder vilket skulle 
kunna medföra svårigheter att bibehålla och rekrytera personal. 
Kommunstyrelsen har också i uppdrag att öka antalet byggbara 
tomter samt att detaljplanera för utbyggnad av tomtmark och 
industrimark. Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och 
tillbyggnad av ett särskilt boende för att möta kommande behov 
samt förbättra arbetsmiljön. Kommunens framtida planering 
avseende översiktsplan pågår. Planen kommer att vara en viktig 
del för att vända den demografiska utvecklingen. 

Finansiering - förändringar i demografi samt kort- 
siktiga planeringsförutsättningar 
Under 2019 ökade kostnadsutjämningsavgiften markant. Ökningen 
berodde framförallt på förändrad demografi. Under 2020 har de 
generella bidragen ökats, i flera beslut, i samband med coronapan-
demin vilket påverkat kommunens ekonomiska ställning positivt. 
Kortsiktiga planeringsförutsättningar och förändringar i demografin 
innebär att kommunen måste ha goda budgeterade resultat för att 
hantera snabba förändringar. 

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

Klimat
Framöver finns risk för intensivare regn och ökade vattennivåer. 
Därtill ses ökade krav avseende rening av bland annat avseende 
dagvatten.

Verksamhetsrisk

Personal
Kompetensförsörjning är väsentlig för kommunen och dess 
verksamhet. Kommunen har under ett visst antal år haft svårig-
heter att rekrytera viss kompetens. Utöver det tillkommer även 
utmaningen att, för kommunens del, ett större antal pensionsav-
gångar beräknas ske de kommande åren. Inom de närmsta åtta åren 
kommer 118 personer att uppnå 67 års ålder. Pensionsavgångar sker 
framförallt inom yrkena vård och omsorg samt skola.

Fortsatt arbete med kommunens personalförsörjningsplan 
behöver genomföras för personalplanering kommande år. Frisk-
vårdssatsningar och arbete med arbetsmiljö samt satsning på 
förstärkning av ledarskapet är viktiga faktorer. Som ytterligare 
del i denna satsning ses fortsatt samverkan. Sotenäs har en aktiv 
samverkan både genom gemensamma nämnder och bolag men 
också med samverkan kring enskilda områden såsom upphandling 
och socialtjänst. Kommunen har också gemensamma IT-system 
med samverkande grannkommuner,till exempel inom omsorg, 
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fakturahantering och lönehantering, vilket framöver kommer 
underlätta personal- och kompetensförsörjningen.

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

Hård belastning på avloppsreningsverk samt vattenförsörjning
Utredningar är uppstartade med anledning av den hårda belast-
ningen på framförallt avloppsreningsverken. Men också avseende 
långsiktig vattenförsörjning.

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

Ränterisk
Kommunala koncernens räntebärande skulder uppgick 2020-12-31 
till 770,3 mnkr (föregående år 775,2 mnkr). För året minskar 
låneskulden något för Sotenäs Vatten AB samt Sotenäs Rehab-
Center AB. 

Kommunen har inga räntebärande skulder inte heller några 
utlandslån och löper därmed ingen valutarisk. Men däremot ett 
omfattande borgensåtagande. 

Upplåningen inom kommunala koncernen har inom bostads-
bolaget till viss del säkrats genom ränteswapar. Per balansdagen 
hade den kommunala koncernen utestående ränteswapar med 
ett sammanlagt nominellt belopp om 410 mnkr (föregående år 
435 mnkr). Swaparna återfinns hos bostadsbolaget. 

Kommunkoncernens negativa finansnetto fortsätter att öka, detta 
trots rådande ränteläge. Räntenivåerna förväntas var låga de kommande 
åren. En ökning av räntenivåerna kommer att vara kännbar och 
kommer att ha påverkan på den kommunala koncernen framöver.  

Höga borgensåtaganden
Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen. För 
kommunen är detta en väsentlig post som medför ökad risk och 
ger kommunen lägre handlingsberedskap på längre sikt. De borgen-
såtagande som kommunen ingått ökar från 2015 på 501,6 mnkr till 
att för 2020 uppgå till 775,8 mnkr. Under 2020 beviljades Sotenäs-
bostäder AB ytterligare 100,0 mnkr i borgen detta i samband med 
ökat bostadsbyggande. Sammanlagt har de kommunala bolagen 
kvar att utnyttja cirka 200 mnkr i redan beviljad borgen. 

Kommuninvest 
Sotenäs kommun har tillsammans med 288 andra kommuner 
och landsting ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska 
förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och 
landsting kring finansiella tjänster. Sotenäs kommun har sedan 
november 2001 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld. 
Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser.
 Se not 23 i block 3.

Sotenäs har sedan tidigare betalt in den högsta medlemsinsatsen. 
Styrelsen i Kommuninvest beslutade på senaste årsstämman 2020 
om en ökning av medlemsinsats. Med utgångspunkt från detta, 
beslutade kommunfullmäktige om en successiv utökning av Sotenäs 
insatskapital fram till år 2023. Insatskapitalet ska år 2023 uppgå till 
1 300kronor per invånare. Sotenäs har under året inbetalt ytterligare 
1,9 mnkr i insatskapital för åren 2021 och 2022. Insatskapitalet 
per 2020-12-31 uppgår till 8,1 mnkr (föregående år 8,1 mnkr). 
Under året har så kallade förlagslån avslutats och återbetalats till 
kommunen på 1,9 mnkr. Kommunens lån hos Kommuninvest 
uppgick vid årsskiftet till 0,0 mnkr. Risk för infriande av borgen 
bedöms som mycket låg.  

Borgen för egna bolag
Sotenäsbostäder AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäsbostäder 
AB har under året ökats med ytterligare 100 mnkr och uppgår 
till totalt 643,8 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
2020-12-31 till 507,8 mnkr. Bolaget visar på ett positivt resultat om 
10,6 mnkr. Det innebär 19 procent i soliditet. Borgens-åtagandet har 
en omfattande påverkan på kommunens finansiella ställning. Risk 
för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.
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Sotenäs Vatten AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäs Vatten AB 
uppgår till 280,0 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
2020-12-31 till 243,0 mnkr (245,0 mnkr föregående år). Utnyttjandet 
av borgen minskar därmed något.  Soliditeten uppgår till 1 procent. 
Den låga soliditeten kommer av att taxekollektivet inte ska gå med 
vinst. För 2020 har bolaget ett överuttag motsvarande 2,8 mnkr 
(föregående år -1,5 mnkr). Borgensåtagandet har påverkan på 
kommunens finansiella ställning. Framöver står VA-bolaget inför 
mycket omfattande investeringsutgifter vilket sannolikt kommer 
att påverka genom ökat borgensåtagande. Risk för infriande av 
borgen alternativt ägartillskott bedöms dock som låg.

Rambo AB (ägs 25 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Rambo AB uppgår 
till 27 mnkr och avser lån för att finansiera nytt insamlingssystem. 
Då införandet av nytt insamlingssystem blivit försenat har lån inte 
tagits upp. När lån upptas kommer amortering att ske under en 
åtta års period. Resultatet uppgick 2020 till +6,3 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 54 procent. Risk för infriande av borgen alternativt 
ägartillskott bedöms dock som låg.

Sotenäs RehabCenter AB (ägs 100 %)
Under 2017 förvärvades samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter 
AB. Ursprungligt borgensbeslut uppgick till 27 mnkr. Under året 
har lån återbetalats varför borgen nu uppgår till 25,0 mnkr per 
årsskiftet 2020-12-31. Orsaken till kommunal borgen är omfattande 
renovering av anläggningen. Beslut finns om att ersätta ökade 
driftskostnader för bolaget i samband med renoveringen. Tillskottet 
förväntas sjunka de kommande åren efter att coronapandemin är 
över. För 2020 uppgår tillskottet till 2,8 mnkr. Risk för infriande 
av borgen bedöms som låg.

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

Övriga borgensåtaganden 
Övriga borgensåtaganden uppgår till 10,7 mnkr och minskar något. 
Här ryms borgen för Sotenäs Golfklubb, Kungshamns IF, Kungs-
hamns FolketsHus-förening, Sotenäs Fältrittsklubb, Föreningen 
Utpost Hållö samt Töllar och Seiel.

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

Pensionsförpliktelser
Nedanstående tabell visar pensionsförpliktelser inklusive förplik-
telser som tryggats i pensionsförsäkring för kommunen. Pensions-
förpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade bland-
modellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan 
redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse uppgår till 223,6 mnkr inklusive särskild 
löneskatt (föregående år 224,7 mnkr). 

I Skandia sker löpande försäkring av  förmånsbestämd pension 
vilket innebär en ökning av de försäkrade pensionerna, med avdrag 
för utbetalda pensioner.
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Pensionsförpliktelser Sotenäs kommun
mnkr 2019 2020

Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen

Avsättning inklusive särskild löneskatt 12,4 13,6

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 224,7 223,6

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 42,2 44,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse -

Summa pensionsförpliktelser (inklusive 
försäkring och stiftelse) 279,3 281,9

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 52,6 56,9

   varav överskottsmedel 2,9 3,7

Totalt kapital pensionsstiftelse - -

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

Summa förvaltade pensionsmedel 52,6 56,9

Finansiering

Återlånade medel * 226,7 225,0

Konsolideringsgrad ** 18,8 % 20,2 %
*Summa av pensionsförpliktelser minus summa av förvaltade pen-
sionsmedel
** Återlånade medel dividerat med summa pensionsförpliktelser
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Sammanställning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft /
Demografisk utveckling

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

Sotenäsbostäder AB,
Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden

Krav på bostadsbolaget avseende 
produktion av bostäder.

Krav på Kommunstyrelsen avseende 
byggbara tomter. Beslut av om- och 
tillbyggnad av särskilt boende.

Finansiering Snabb förändring av kommunens 
demografi innebär stora förändringar 
av kostnadsutjämningsavgift.  
Förändring i framförallt äldre 
åldersgruppen påverkar avgiften 
snabbt.

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

Kommunen Budgetbeslut om minskning av 
verksamheternas kostnader med ca 
36,5 mnkr över åren 2019 – 2022. 
För att kunna möta lägre intäkter. 
Stort omställningsarbete pågår i 
förvaltningarna. 

Fokus på kostnadssidan

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

Sotenäs Vatten AB Översyn av ledningsnät.

Verksamhetsrisk

Personal Kompetensförsörjning är väsentlig 
för kommunen och dess verksamhet.

Kommunen, samtliga 
nämnder

Friskvårdsinsatser, samverkan med 
närliggande kommuner.

Eftersatt underhåll av 
fastigheter

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

Genomföra underhållsplan samt 
framtagande av långsiktiga 
investeringsplaner pågår.

Hård belastning på 
avloppsreningsverk samt 
vattenförsörjning

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

Kommunen,  
Sotenäs Vatten AB

Utredning initierad för långsiktig 
planering av avloppsreningsverken. 
Därtill har utredning avseende 
vattenförsörjning startats upp.

Finansiell risk

Ränterisk Hög skuldsättning ger betydande 
kostnadseffekter vid ökad räntenivå.

Koncernen Bedöms i dagsläget som låg. 
Bostadsbolaget har räntesäkrat delar 
av lån genom så kallade swapar.

Kostnadsutveckling inom 
VA-bolaget

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

Kommunen, 
Sotenäs Vatten AB

Gemensam och långsiktigt plan 
i koncernen för kommande 
investeringsutgifter.

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

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

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

Pågående företagsetablering kommer innebära omvärdering av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer



Kommunala koncernen
Ingångna avtal med väsentlig påverkan
Under året har arrendeavtal upprättats mellan kommunen och 
företag som avser att etablera cirkulär industripark. Om tillstånd 
ges kommer det att vara Europas största landbaserade laxodling.  
Etableringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela kommun-
koncernen på många olika sätt. Med ökade skatteintäkter och arren-
deintäkter, men också med förhoppning av ökat antal invånare och 
en jämnare åldersfördelning. Arrendeavtalet sträcker sig över 50 år.

Sotenäs kommun sade upp samverkansavtalet för gymna-
sieskolan i Fyrbodal i december 2019 och påbörjade ett arbete 
med att ta fram ett nytt förmånligare samverkansavtal. Idag finns 
samverkansavtal med Uddevalla kommun vilket träder i kraft under 
2021. Samverkansavtalets syfte är dels att minska nettokostnaden 
för gymnasieskolan på sikt, dels att bidra till bättre studieresultat 
genom täta uppföljningar.

Strategiska fastighetsköp och fastighetsförsäljningar
Under året har fastighetsköp genomförts för att möjliggöra för 
företagsetableringar. Under året har ett antal försäljningar genom-
förts. Enskilt största försäljningen avser mark som förväntas 
generera bostadsbyggande. Detta kommer kunna påverka kommun-
koncernen positivt genom bland annat fler invånare.

Utredningar och planer
För ökad långsiktighet har kommunen antagit ny vision. Visionen 
blickar framåt till 2032. Visionen ger en tydlig riktning för de 
kommande åren. Med visionen kommer kommunkoncernens mål 
för god ekonomisk hushållning att ses över. Utöver visionen har 
beslut tagits om uppstart av utredning kring planering av vatten 
och avlopp för de närmaste 70 åren.  En långtidsutredning för spill-
vattenreningen i Sotenäs är påbörjad. Den beslutade förändringen 
avseende införande av nytt insamlingssystem, som genomförs av 

renhållningsbolaget, har skjutits fram något i tid. 
Uppdatering av mål och utredningar kommer att påverka både 

drift och investeringar framöver.

Covid-19
Under året som gått har kommunkoncernen präglats av den 
pågående pandemin. Hur pandemin kommer att påverka på lång 
sikt är för tidigt att säga. Indikationer finns på ökad arbetslöshet 
och högre kostnad för försörjningsstöd.

Verksamhetsövergång
Renhållningsbolaget övertog insamlingsuppdraget av hushållsavfall 
i Sotenäs och Tanums kommuner genom en verksamhetsövergång 
i början av 2020. I övergången inkluderas förutom personal även 
befintlig fordonspark och uppställningsplats.

Tvist
Skatteverket har beslutat att VA-bolaget ska betala skatt för räntan 
på tidigare lån via Sotenäs kommun. Ärendet ligger hos förvalt-
ningsrätten. Om Skatteverket vinner processen innebär det en 
extra beskattning på cirka 350 tkr. Vidare pågår förhandlingar 
med försäkringsbolagen, gällande skyfallet försommaren 2017 
och de översvämningar som detta medförde.

Kommunen per verksamhetsområde

Politisk verksamhet
I verksamheten redovisas nämnds- och styrelseverksamhet, stöd 
till politiska partier samt övrig politisk verksamhet. Här inkluderas 
även kommunfullmäktige, revision, överförmyndarverksamhet 
samt valnämnd. 

Under året har kommunfullmäktige beslutat att fullmäktiges 
sammanträden från och med år 2021 ska ske på dagtid. Samman-
trädena fortsätter även, precis som tidigare, att webbsändas för en 
god tillgänglighet. 

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

Nettokostnad stöd till politiska partier, kronor per invånare 
2019, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor per 
invånare 2019, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket



Politiska nämndsammanträden och fullmäktigemöten har på 
grund av pandemin övergått till att ske digitalt under 2020.

Verksamhetens kostnader ökar totalt sett jämfört med 2019 med 
0,1 mnkr. I jämförelse med övriga kommuner i Fyrbodal, VGR samt 
riket har Sotenäs högre kostnader per invånare för nämnd- och 
styrelseverksamhet. För 2019 uppgår kostnaden till 715 kronor per 
invånare jämfört med rikets 315 kronor per invånare.

Kostnader för revision har sedan 2015 ökat med 15 procent. 
Sotenäs nettokostnad uppgår för 2019 till 72 kronor per invånare 
att jämföra med riket på 44 kronor per invånare. Partistödet har 
sedan 2015 ökat med 12 procent, men från låga nivåer jämfört 
med riket och VGR. För Sotenäs är nettokostnaden 29 kronor per 
invånare jämfört med 47 kronor per invånare för riket.

Infrastruktur och skydd m.m.
I infrastruktur och skydd ingår fysisk planering, bygglovsverk-
samhet, teknisk verksamhet och markförsörjning, miljö, räddnings-
tjänst, parker mm. 

Etablering av landbaserat vattenbruk
Året har, förutom pandemin, präglats av förberedelser för etablering 
av storskaligt landbaserat vattenbruk med stöd av Jordbruksverket, 
Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Fyrbodals kommunförbund, våra grannkommuner 
och många fler. Ett antal informations-/dialogmöten avseende 
etableringen har genomförts. På grund av pandemin har dessa 
genomförts digitalt vilket inneburit att informationen nått ut till 
ett stort antal personer, då cirka 300 personer har deltagit per möte.

Marina återvinningscentralen
Marina återvinningscentralen fortsatte att expandera under året, 
då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. Den Marina återvinningscentralen har erhållit bidrag från 
myndigheter som HAV, Naturvårdsverket och Västkuststiftelsen 
som möjliggör att driva verksamheten. 

Testbädden på den Marina återvinningscentralen är till för 
att möjliggöra för olika företag att ta fram produkter utifrån det 
marina avfallet. Här är åtta företag involverade där bland annat ett 
av företagen 3D-printar möbler. Företag som visat intresse för att 
delta är bland andra Volvo och Stora Enso. Symbiosverksamheten 

har ett stort antal projekt igång, vilka också har ökat under året.

Årets kommunala Innovation
Sotenäs kommun vann priset "Årets Kommunala Innovation 2020" 
för Symbioscentrums verksamhet. Priset premierar den kommun 
som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till 
nya lösningar och inneburit betydande skillnad för medborgare 
och verksamhet. 

Sotenäs tilldelades priset med motiveringen: "När hoten mot den 
lokala industrin tornade upp sig vände Sotenäs kommun utmaning-
arna till möjligheter. Sotenäs Symbioscentrum är en fantastiskt 
exempel på samverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, som starkt det 
lokala näringslivet och bidragit med miljöfrämjande affärslösningar 
med global spridningspotential. Samtidigt har kommunen skapat 
en ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning för utsläpp och 
avfallshantering. Årets Kommunala Innovation är ett lysande 
exempel på värdet av samverkan mellan det offentliga, näringsliv 
och forskning i utformning av nya lösningar med storskaliga effekter 
för såväl företag som för lokalsamhälle och miljön". 

Kostnad per invånare
Inom området infrastruktur och skydd har Sotenäs höga kostnader, 
jämfört med både riket och kommunerna i VGR. För 2019 uppgår 
kostnaden till 5 234 kronor per invånare jämfört med riket på 
3 307 kronor per invånare. För 2020 ses en ökning med 2,3 mnkr. 
Framförallt beror denna kostnadsskillnad på att Sotenäs är en 
turistverksamhet med anpassad infrastruktur för en större befolk-
ning under sommartid.

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

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

2016 2017 2018 2019 2020

Antal utryckningar totalt 336 327 366 294 297

  varav brand i byggnad 12 6 11 10 9

  varav trafikolyckor 24 26 25 25 12

  varav bärhjälp hemtjänsten 15 25 38 25 7

  varav hjärstoppslarm 10 12 22 18 16

  varav självmordsförsök 2 0 3 1 3

  varav inbrottslarm 45 52 61 40 39

Nettokostnad 
räddningstjänst (mnkr) 12,1 13,1 13,2 13,8 14,0

Antal gästnätter i hamnarna

2017 2018 2019 2020

Antal gästnätter i hamnarna 
totalt 18 503 19 680 18 520 15 002

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

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

Nettokostnad 
gästhamnsverksamhet (mnkr) 1,4 1,7 0,6 0,9

http://www.symbioscentrum.se/?fbclid=IwAR3an6l7jj3Rsv1VsvogRRDKziitQJDEkjeU3HQ2S6IiPjDsinh-Cr9K0r8


Biblioteket har under året ställt om verksamheten då lokalerna 
hållits stängda under delar av året och låntagare istället kunnat 
hämta upp böcker på utsidan biblioteket.

Under året har beslut tagits om att flytta ansvaret för kommu-
nens vandringsleder och motionsspår från kultur- och fritidsverk-
samheten till arbetsmarknadsenheten från och med år 2021.

Under sommaren drevs samtliga kommunens gästhamnar i 
egen regi.  Beläggning i gästhamnarna minskade med cirka 30 
procent på grund av pandemin,  då norska båtturister vanligtvis 
utgör en mycket stor kundgrupp vilka under året nästan uteblev 
helt. Frånvaron av norska turister kompenseras till viss del av 
nytillkomna svenska båtturister.

Den kommunala bad- och rehabanläggningen Tumlaren stängde 
ner största delen av verksamheten under hösten och vintern enligt 
rådande rekommendationer. Läs mer om Sotenäs RehabCenter AB:s 
verksamhet under året i avsnittet om de kommunala företagen.  

För 2020 ses en ökning av bidrag till föreningar. Detta beror 
på en redovisningsteknisk förändring, och är tillfällig för året. För 
fritidsverksamhet (ej att förväxla med fritids kopplat till skolan) 
ses en ökning av nettokostnaderna under perioden 2015 – 2019. 
Detta beroende på bland annat satsning av idrottshall samt sponta-
nidrottsplats.

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

Förskola
Under perioden 2016 till 2020, undantaget 2017, ökar antalet barn 
i förskolan. Ökningen mellan 2016 och 2020 uppgår till 7  procent. 
Däremot är ökningen marginell mellan 2019 och 2020. Netto-
kostnaderna varierar mellan åren och följer inte utvecklingen av 
antalet barn. Totalt under perioden 2016 – 2020 ses en ökning av 
nettokostnaden med 15 procent. 

Under 2019 genomfördes förändringar för att anpassa förskolan 
till minskad budgetram. Genom avveckling av förskola i Väjern samt 
att Bovallstrands förskola flyttade in i Bovallstrands skola under 
våren 2019. När barnkullen ökade 2019 hanterades det genom att 
placera barnen inom befintlig organisation och därmed sänktes 
nettokostnaden per inskrivet barn jämfört med 2018.

Delar av Smögen skola har under året byggts om för att kunna 
nyttjas som förskola. Inflyttning kommer enligt tidsplanen ske 
under vårterminen 2021.

Den strukturella förändringen och anpassningen inom förskolan 
har också fortsatt under 2020, antalet barn per årsarbetare är nu 
i paritet med riket. 

Kostnadsutjämning omfördelar pengar mellan kommuner så 
att resurserna speglar behoven. En större andel förskolebarn än 
riksgenomsnittet ger utdelning i förskoleutjämningen. Mindre andel 
förskolebarn ger avdrag. Riksgenomsnittlig kostnad (standard-
kostnad) för förskolan, 2020, är 8 594 kronor per invånare. Högre 
standardkostnad ger bidrag med mellanskillnaden. Lägre ger avgift. 
För Sotenäs del uppgår standardkostnaden till 5 303 kronor per 
invånare. Det innebär att kommunen betalar en avgift. Totalef-
fekten av utjämningen blir att kommunerna garanteras intäkter 
som motsvarar de beräknade behoven i de stora verksamheterna. 
Kommunernas intäkter efter utjämning speglar ålderssamman-
sättningen i befolkningen – inte skattekraften. En extra två-åring 
(förskolebarn) till Sotenäs ger cirka 110 tkr. 

Nettokostnadsavvikelsen (avvikelsen i procent mellan netto-
kostnad och referenskostnad för förskola inklusive öppen förskola) 
uppgår till 16,9 procent. Positiva värden indikerar högre kostnads-
läge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse 
på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämningen. 
Det påverkar jämförbarheten med tidigare år.

Familjecentralen
Familjecentralens verksamhet har under året anpassats utifrån 
rådande corona-restriktioner. Föranmälan krävs till samtliga 
aktiviteter för att begränsa att antalet vuxna som möts. Familje-
förskolan har startats men i begränsad form. 

Grundskola
Grundskolan fick lokalhyror nedjusterade under 2019 jämfört med 
tidigare år, samt genomfördes även en anpassning av lärartätheten. 
Antalet barn minskar med 1 procent mellan åren 2016 och 2020. 
Däremot sker en ökning av nettokostnaderna i kronor per elev med 
7 procent. Värt att notera är att nivån på meritvärdena verkar gå 
upp och ner från år till år och det är svårt att i nuläget se några 

Händelser av väsentlig betydelse
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Förskola

2016 2017 2018 2019 2020

Antal barn i förskolan 290 285 295 309 310

Antal barn/årsarbetare 4,8 4,9 4,6 5,2 5,1

Nettokostnad tkr/barn 117,2 130,4 150,1 131,8 134,3

Procentuella förändringar av 
antalet barn -2 % 4 % 5 % 0 %

Procentuella förändringen 
av nettokostnaden 11 % 15 % -12 % 2 %

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen förskola * * * 17 % i.u.

Standardkostnad förskola 
inkl. öppen förskola 4 336 4 498 4 918 5 029 5 303

* ej möjligt att jämföra

Grundskola

2016 2017 2018 2019 2020

Antal elever i åk 1-9 698 671 671 690 694

Elever/lärare (årsarbetare) åk 1-9 10,6 10,5 10,6 11,9 11,3

Meritvärde i åk 9 218,1 197,8 214,7 234,4 216,0

Nettokostnad åk 1-9, tkr/elev 103,8 112,3 115,3 109,1 111,5

Procentuella förändringen 
av elever åk 1-9 -4 % 0 % 3 % 1 %

Procentuella förändring av 
nettokostnad åk 1-9 kr/elev 8 % 3 % -5 % 2 %

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9 28 % 26 % 20 % 13 % i.u

Standardkostnad grundskola 
F-9 kr/invånare 7 679 7 721 7 910 8 110 8 102



särskilda trender. 
Standardkostnaden för Sotenäs uppgår till 8 102 kronor per 

invånare och för riket 11 847 kronor per invånare. Det innebär att 
kommunen betalar en avgift i utjämningssystemet. 

Nettokostnadsavvikelsen (avvikelsen i procent mellan netto-
kostnad och referenskostnad för förskola inklusive öppen förskola) 
uppgår till 12,5 procent. Positiva värden indikerar högre kostnads-
läge än förväntat.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Gymnasieutbildning bedrivs i egen regi endast i form av IM-pro-
grammet. Övriga utbildningsplatser köps från andra aktörer. Både 
gymnasie- och vuxenutbildning har under delar av året bedrivits 
genom distansundervisning enligt rådande rekommendationer på 
grund av coronapandemin.  

Nettokostnaden per gymnasieelev ökade kraftigt mellan 2016 
och 2019 detta tack vare rejäl ökning av interkommunala kostnader. 
Inför 2020 ses att kostnaderna för gymnasiet sjunkit med -1,8 mnkr. 
Minskningen beror främst på lägre kostnader för interkommunal 
ersättningen (IKE) och skolskjutsar. Nettokostnaderna sjunker 
därigenom med 10 procent jämfört med 2019.

Positivt under denna period är ökningen av andelen elever 
inom gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Antalet elever 
inom gymnasieskolan har minskat de senaste åren så ser också 
prognosen ut för de kommande åren.

Standardkostnaden för gymnasium uppgick 2020 till 
3 645 kronor per invånare jämfört med riket på 4 025 kronor per 
invånare Det innebär att kommunen betalar en avgift i utjäm-
ningssystemet.

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

Vård och omsorg
Till detta verksamhetsområde redovisas samtliga kostnader för 
vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg. 

Coronakommissionen och andra har argumenterat för att det 
måste göras en bred ambitionshöjning i äldreomsorgen. Kommis-
sionen talar bland annat om behov av högre bemanning, ökad 
kompetens, förändrade arbetssätt och bättre arbetsförhållanden. 

Ett ekonomiskt perspektiv krävs i frågan. Äldreomsorgen svarade 
för 18 procent av kommunernas kostnader år 2019. Den totala 
kostnaden var i riket 129 miljarder kronor. Prognoserna framåt är 
utmanande. Bara med nuvarande ambitionsnivå innebär demografin 
att kostnaderna i fasta priser för äldreomsorgen kommer att stiga 
med mer än 40 miljarder kronor på tio år. Till det ska läggas att det 
med rådande demografiska realiteter inte går att tillföra så många 
”fler händer” som man kanske skulle önska. Källa: Kommuninvest.

Sotenäs har en hög andel av invånare i åldersgruppen 65 år 
och äldre, som andel av befolkningen utgör gruppen lite drygt 
30 procent. Prognoserna för kommande år indikerar en ökning 
i framförallt gruppen 80 år och äldre. Som andel av kommunens 
kostnader uppgår äldreomsorgen i Sotenäs till 28 procent för 2020.

Äldreomsorg
Antalet årsarbetare inom äldreomsorgen uppgår totalt år 2020 till 
225. Den så kallade heltidsresan har genomförts under året och 
inneburit att 72,5 procent av de anställda inom äldreomsorgen 
har heltidstjänster. 

Bemanningsenheten har lösts upp och resurserna har fördelats ut 
på verksamheterna. Detta för att få en effektivisering av arbetet med 
bemanningsplanering, vilket är särskilt viktigt nu då heltidsresan 
är införd i alla verksamheter och mer rörlig tid finns att fördela.

Tendens finns på lägre efterfrågan av äldreomsorg under året, 
om koppling till covid-19 finns eller om behovet av vård och omsorg 
har en nedåtgående trend är ännu oklart. Detta syns även inom 
området hemtjänst och även inom hemsjukvården där antalet 
inkomna remisser om vård minskat. Pandemin har även begränsat 
möjligheten till uttag av semester, vilket medför ökat kostnad för 
semesterlöneskulden inom särskilda boenden och hemtjänst.

Standardkostnaden för äldreomsorg uppgick 2020 till 
17 259 kronor per invånare jämfört med riket på 11 049 kronor 
per invånare. Det innebär att kommunen erhåller bidrag för äldre-
omsorg i utjämningssystemet.

Särskilt boende (SÄBO)
Antalet SÄBO-platser har sedan 2018 uppgått till 120. Belägg-
ningsgraden har över de senaste åren varit 100 procent, detta 
undantaget 2020. 

Nettokostnaderna för äldreomsorgen har påverkats av den 
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Gymnasieskola

2016 2017 2018 2019 2020

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 3 år 82 % 73 % 63 % 76 % 76 %

Nettokostnad gymnasieelev, 
tkr/elev 115,4 115,7 128,4 151,6 136,3

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

Procentuell förändring av 
nettokostnad gymnasieelev 
kr/elev 0 % 11 % 18 % -10 %

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola -1 % 7 % 19 % 24 % i.u

Standardkostnad 
gymnasieskola kr/inv 3 733 3 799 4 044 3 792 3 645

Särskilt boende (SÄBO)

Antal 31 december 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boende inom SÄBO 134 121 120 120 107

Antal boendeplatser SÄBO 134 121 120 120 120

Beläggningsgrad inom SÄBO 100 % 100 % 100 % 100 % 89 %

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 84 % 91 % 88 % 92 % 91 %

Nettokostnad SÄBO, mnkr 79,6 66,4 64,7 64,5 67,4

Procentuell förändring av 
nettokostnader SÄBO -17 % -3 % 0 % 4 %

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg (%)

Standardkostnad 
äldreomsorg kr/inv 16 300 16 829 17 043 16 867 17 259

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


pågående pandemin. Genom att den så kallade rörliga tiden inte 
kan användas optimalt samt att sjukfrånvaron ökat. Äldreomsorgen 
har dock erhållit ersättning från staten för ökade merkostnader i 
samband pandemin samt även full kostnads ersättning för ökade 
sjuklöner under perioden april – augusti. Stort fokus och insats 
har pågått under året för att minska smittspridningen. 

Genomförda brukarundersökningar visar på mycket goda 
resultat, nöjdheten inom SÄBO uppgår till drygt 90 procent.

Hemtjänst i egen regi
Intäkterna har minskat i form av färre beviljade timmar i egen regi. 
Denna minskning har skett över de senaste åren. För 2020 uppgår 
andelen beviljade timmar i egen regi till 81 procent att jämföra med 
91 procent 2016.  Personalkostnaderna ökar något under 2020 i 
samband med heltidsresan, samtidigt minskar kostnader för över- 
och fyllnadstid samt timlöner. Covid-19 har även medfört ett ökat 
behov av personal. Från 2018 sker en minskning i antal beviljade 
timmar både i kommunal och privat regi.

Brukarundersökningen visar på fortsatt mycket positiv bild 
samt att en ökning av nöjdhet skett under 2020.

Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för köpta platser ökade under 2018. Det pågående 
omstruktureringsarbete för att sänka kostnaderna innebär bland 
annat att minska antalet konsulentstödda familjehem och istället 
satsa på ordinära familjehem. Under 2020 har placeringar i famil-
jehem minskat till följd av ökade hemmaplanlösningar i form av 
stöd i det egna hemmet.

Ekonomisk bistånd
Regeringen har aviserat en utredning inom området ekonomiskt 
bistånd. Sveriges kommuner och regioner menar att utredningen 
behöver få ett bredare uppdrag och lämnar en skrivelse med förslag på 
vad som behöver ses över. SKR menar vidare att ekonomiskt bistånd 
ska vara en tillfällig ersättning vid försörjningsproblem, inte en stadig-
varande ersättning. SKR är positiva till att ekonomiskt bistånd utreds, 
men utredningen behöver omfatta fler målgrupper än arbetslösa. 
Möjligheten till egen försörjning behöver ses över även för de som är 
sjuka och saknar SGI samt för individer inom etableringsuppdraget. 
Ekonomiskt bistånd utbetalas i allt högre utsträckning till individer 

under och efter etableringstiden. Här har det skett en kraftig ökning 
de senaste åren vilket påverkar kommunernas ekonomi. Källa: SKR

Ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren. För 2020 uppgår 
biståndet till 6,1 mnkr, vilket är en ökning på med 0,8 mnkr 
(14,5 procent) jämfört med 2019. Ökningen beror på ökade avslag 
från Försäkringskassan gällande aktivitetsersättning och sjuker-
sättning. 

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

Arbetsmarknadsverksamhet (AME)
Antalet inskrivna individer i arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
har minskat med 31 procent från förgående år trots stigande 
arbetslöshet. Antalet inskrivna under 2020 var 111 personer 
jämfört med 183 personer under 2019. Arbetsförmedlingens 
reformering innebär att färre antal personer anvisades till arbets-
marknadsenhetens verksamheter. Även coronapandemin har 
begränsat AME:s möjlighet att jobba med gruppverksamheter, 
samt att arbeta med stöd till personer inskrivna i verksamheten 
för att stärka och utveckla individen för att möta arbetsmark-
nadens krav. 

Under 2020 har 21 personer gått vidare till arbete. En viss 
ökning av arbetslösheten ses under året och den förväntas fortsatt 
stiga som en effekt av coronapandemin.

Café Landgången stängts för att skapa möjligheter att utveckla 
övriga verksamheter genom att ta emot fler anvisade individer.

Skötseln av kommunens tjänstebilar har under året flyttats över 
till räddningstjänsten, på grund av brister i den fysiska arbetsmiljön 
och byggnaden.

Inför 2021 övertar arbetsmarknadsenheten ansvaret, från kultur- 
och fritid, för vandringsleder och motionsspår. Förändringen 
kommer att innebära fler anvisningsbara platser till arbetsmark-
nadsenhetens praktiska verksamheter.

Den marina återvinningscentralen växer och tog under året 
emot flera extratjänster för personer som tar sitt första steg in på 
arbetsmarknaden.

Tillsammans med socialtjänst och vuxenutbildningen pågår ett 
arbete med att ta fram ett nytt arbetssätt för att snabba på vägar 

Händelser av väsentlig betydelse
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Invånare 65 år och äldre

2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 65 år och äldre 2 878 2 921 2 955 3 005 3 092

   varav invånare 65-79 år 2 116 2 205 2 245 2 306 2 391

   varav invånare 80 + 762 716 710 699 701

Förändring av antalet 
invånare 65 år och äldre 46 43 34 50 85

Andel invånare 65 år och äldre 
i Sotenäs 32 % 32 % 33 % 33 % 34 %

Andel invånare 65 år och äldre 
i riket 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Andel invånare 80 år och äldre 
i Sotenäs 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

Andel invånare 80 år och äldre 
i riket 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Hemtjänst

2016 2017 2018 2019 2020

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

Antal brukare, enbart 
trygghetslarm i.u i.u i.u 65 52

Antal brukare, tillfällig 
vistelse i.u i.u i.u 43 2

Andel beviljade timmar i 
egen regi 91 % 85 % 82 % 82 % 81 %

Bruttokostnad hemtjänst, 
egen regi, mnkr 44,4 42,4 38,9 34,9 36,0

Procentuella förändringen 
av bruttokostnader i.u -5 % -8 % -10 % 3 %

Antal olika vårdare som 
besöker en person med 
hemtjänst på 14 dagar 23 19 20 17 17

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 90 % 94 % 94 % 91 % 93 %

Antal aktiva LOV-företag i.u i.u 4 3 2



från ekonomiskt bistånd till självförsörjning, arbete och studier. 
Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbets-

marknaden. Hög arbetslöshet ger inte bara sämre skatteunderlag, 
utan även merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala 
problem, ökad ohälsa och ett mindre dynamiskt lokalsamhälle. 
Innan pandemin fanns strukturella problem på arbetsmarknaden. 
Dessa riskerar att förvärras på vissa håll. Det är särskilt oroande att 
långtidsarbetslösheten, som redan var hög, nu fortsätter att stiga. 
Samtidigt har Arbetsförmedlingen, efter nedskärningarna, kontor i 
endast drygt 100 kommuner. I den situationen bör kommuner och 
regioner värdera hur de på bästa sätt kan använda sina möjligheter 
när det gäller utbildning, arbetsmarknadsinsatser, regelverk och 
samverkan för att säkra en välfungerande lokal arbetsmarknad. 
Källa: Kommuninvest

Nettokostnaderna har varierat stort mellan åren. För åren 2016 
och 2017 beror detta på ökade ersättningsnivåer från Migrations-
verket i samband med flyktingkrisen.

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

Både kommunen och Sotenäsbostäder arbetar med att ta fram 
villatomter för åretruntboende. Detaljplanerna för Hällebo 2 och 
för Finntorp 2:85 kommer skickas ut för granskning under 2021. 
Planerna avser att möjliggöra uppförandet av 25 bostäder.  Fem 
bostadstomter från tidigare exploaterade villaområden har sålts  
till köpare i den kommunala tomtkön.

Ett industriområde vid Ödegården, Väjern, har exploaterats i 
syfte att säljas som industrimark. Stora delar av området har sålts 
vidare under året, och resterande delar väntas säljas under 2021. 
Även en större yta exploaterad industrimark vid Hogenäs hamn 
har sålts under året.

Nettokostnaderna har sjunkit markant under åren, detta beror 
främst på att vattenförsörjning och avloppshantering från och  
med 2017 övergått i bolagsform. Även avfallshantering bedrivs i 
bolagsverksamhet. Därtill har ökning skett av intäkter för arrende 
m.m. sedan 2018.

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

Digitalisering
Under året infördes kommunens e-tjänsteportal via sotenas.se. 
Kontinuerlig utveckling av e-tjänster inom kommunens verksam-
heter pågår för att ge bättre stöd och service mot kommunens 
invånare och företagare. E-tjänster är ett sätt att gå mot en 
24/7-myndighet där det ska vara enkelt att göra rätt.

E-arkiv har införts där arkivmaterial från två system överförs 
till e-arkivet. Under 2021 kommer ersättningsskanning införas, 
vilket innebär att de handlingar som kommer in i pappersform 
får ersättnings-skannas och sedan gallras (slängas). De handlingar 
som kommer in digitalt behöver inte längre skrivas ut på papper, 
och ärendehandläggningen kan ske helt digitalt.

Kommunens beslutsstödsystem har utvecklats genom införande 
av årshjul, kvalitetsrapporter för omsorgen och utbildning, samt 
internkontroll-rapporter. Ett antal utbildningar till chefer och 
chefsdagar har också genomförts digitalt under året. 

Inköp och upphandling
Ett 30-tal upphandlingar har genomförts under året. Mest omfat-
tande har upphandlingen av telefon- och operatörstjänster varit. 
En översyn av inköpsorganisationen har genomförts och syftar 
till att öka kunskapen kring upphandling och inköp, där utsedda 
beställare utbildats. Personer som inte genomgått utbildning har 
heller inte längre rättigheter att genomföra inköp för kommunen.

I samtliga kommunens fordon är nya elektroniska körjournaler 
är installerade. Fordonsparken har minskat med 14 fordon under 
2020. Samtliga fordon har fått ett hygien-kitt installerat för att 
minska smittspridning av covid-19.
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Antal inskrivna individer hos AME

2017 2018 2019 2020

Antal inskrivna individer hos 
arbetsmarknadsenheten 158 176 147 100

  varav andel 16-24 år 28 % 28 % 29 % 31 %
  
Antal avslutade individer 73 13 115 65

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

Nettokostnad AME (mnkr) 6,0 5,8 3,7 5,0

Upphandlingar och avtal

2017 2018 2019 2020

Antal genomförda 
upphandlingar 24 32 38 37

Antal nytecknade avtal 29 41 51 44

Antal förlängda avtal i.u. 17 23 13

http://sotenas.se


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

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

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

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

Under slutet av 2020 antog kommunfullmäktige Vision 2032, vilket 
kommer att innebära en större översyn av kommunfullmäktiges 
och nämndernas mål och indikatorer under kommande år. 

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

Mål- och resursplan
Mål- och resursplan beslutas av kommunfullmäktige i juni varje 
år, undantaget valår då mål- och resursplanen beslutas  i november. 
I samband med detta beslut antas skattesats samt nivå på inves-
teringsutgifterna. I mål- och resursplanen fastställs ekonomiska 
ramar och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, därefter 
är det nämndernas/styrelsen som ansvarar för att verksamheten 
når dessa mål. Under hösten som följer tar respektive nämnd fram 
internbudget med styrande verksamhetsmål och indikatorer samt 
verkställer kommunfullmäktiges beslut om ramar, vilka noteras 
av kommunstyrelsen i november.

Under 2019 antog kommunfullmäktige majoritetens budget för 
2020 och plan för 2021–2024 i juni. En revidering av budget 2020 
samt detaljerad investeringsplan antogs av kommunfullmäktige i 
december 2019. 

Styrdokument
Styrdokument visar den politiska viljan samt säkerställer effektiv 
verkställighet. Centrala dokument för styrning och uppföljning är 
Mål- och resursplan (plan och budget), styr- och ledning (roll- och 
ansvarsfördelning, målstyrningsmodell, budget- och uppföljnings-
process), översiktsplan samt övriga policydokument som finanspo-
licy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. Bolagspolicy 
(avser förtydligande kring regelverk för kommunala bolagen) är 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

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

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning



      

      

      

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

 Följer upp och utvärderar mål för god ekonomisk hushållning 
och resursutnyttjande 

 

 Styrelse och 
nämnder 

Beslutar om styrande verksamhetsmål, internbudget, 
internkontrollplan 

 Följer upp och utvärderar mål, resurser och internkontroll-
arbetet 

 

  

Förvaltningar 

 

Arbetar med intern kontroll enligt beslutad plan  

 

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

 

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

 

 

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

 

      

 

 

 

 

under framtagande och kommer att beslutas under 2021.
Kommunens styrdokument återfinns samlat på sotenas.se

Mål och genomförande
Kommunen utgår ifrån målstyrning som metod för att leda och 
utveckla verksamhet och ekonomi. Mål för god ekonomisk hushåll-
ning antas både för kommunens finansiella utveckling och för utveck-
ling av kommunens verksamhet. Utgångspunkten för de finansiella 
målen är antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målen 
är satta för att peka på utveckling och förbättring samt utgå ifrån 
kommunens finansiella ställning på lång och kort sikt. Målen är en 
förutsättning för utvärdering av god ekonomisk hushållning.

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

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

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

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

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

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 

kommunala koncernen. Uppsiktsplikten utgår ifrån Mål- och 
resursplan samt ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 kap. 1 § kommu-
nallagen i att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning. 

 Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit 
annat än att verksamheten under 2020 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller 
till någon annan slutsats.

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

I reglemente för intern kontroll samt riktlinjerna framgår hur 
arbetet och ansvarsfördelningen med intern kontroll genomförs 
i kommunen. 

Kommunstyrelse, nämnder och bolag antar årligen plan för 
intern kontroll. Planen utgår från en analys där förvaltning och 
förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån sannolik-
heten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle vara om 
så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen om 
granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin plan 
som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
i oktober i respektive nämnd samt återrapporteras till kommunsty-
relsen i november. Tre områden har anvisats samtliga nämnder 2020. 
Dessa avsåg attest, målstyrning och frånvarorapportering. Därtill 
har nämnderna totalt kontrollerat 14 nämndspecifika områden. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker vid en gemensam bolagsdag. Några väsent-
liga brister rapporterades inte av bolagen på senaste bolagsdagen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Styrmodell i Sotenäs kommun

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


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

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

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

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

• årets resultat
• investeringsvolym
• finansiella krav på förvaltningar

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

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

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

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

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

Teckenförklaring

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

Fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun  

Bedömning görs utifrån fullmäktiges fem indikatorer samt 
nämndernas fem styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året.
• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Bedömning görs utifrån fullmäktiges fyra indikatorer samt 
nämndernas fem styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året. Målet förväntas uppfyllas under mandatperioden.
• Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv 

Bedömning görs utifrån fullmäktiges åtta indikatorer samt 
nämndernas 16 styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då fem av åtta indikatorer är helt uppfyllda, 
två av åtta indikatorer är i hög grad uppfyllda, tio av 16 styrande 
verksamhetsmål är helt uppfyllda, och två av 16 styrande verksam-
hetsmål är i hög grad uppfyllda.
• Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

Bedömning görs utifrån fullmäktiges sju indikatorer samt 
nämndernas sju styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då en av sju indikatorer är helt uppfyllda, två av 
sju indikatorer är i hög grad uppfyllda, två av sju styrande verksam-
hetsmål är helt uppfyllda, och två av sju styrande verksamhetsmål 
är i hög grad uppfyllda.
• Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Bedömning görs utifrån fullmäktiges tre indikatorer samt nämndernas 
fem styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad uppfyllt under 
året då en av tre indikatorer är uppfyllt, en av tre indikatorer är i hög 
grad uppfyllt, och fem av fem styrande verksamhetsmål är uppfyllda. 

Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

• Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets av-
skrivningar och årets resultat. 

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

Målet bedöms vara uppfyllt under året då nettokostnadsavvikelsen 
förväntas sjunka inom äldreomsorg och grundskola. Inom förskola 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara kvar på 2019 års nivå. 

God ekonomisk hushållning
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Mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Verksamhetsmål

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

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

Målet är delvis uppfyllt

• Utfall: 260
• Utfall:   61
• Utfall: 140
• Utfall: 100

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

Andel flexibla detaljplaner för nya bostäder, i %
Antal nyproducerade bostäder 2019-2023
Andel nyproducerade bostäder som hyresrätter, i %
Antal disponibla småhustomter i tomtkön 
Antal nyproducerade byggrätter för villatomter, parhus, 
radhus och flerbostadshus

Målet är delvis uppfyllt

• Utfall: 100
• Utfall:     2
• Utfall:     0 
• Utfall:     8
• Utfall:     0

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

Andel kommuninvånare som känner sig trygg och säker 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet
Antal e-tjänster via www.sotenas.se
Andel fossilfria personbilar, i %
Energiförbrukning i byggnader och gatubelysning 
Andel ekologiska livsmedel, i %
Mängd insamlat marint avfall, i ton

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 54
• Utfall: 34,6
• Utfall: 76
• Utfall: 14
• Utfall: 14
• Utfall: -8 
• Utfall: 24
• Utfall: 173

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

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg, i % bästa
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, i % bästa
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, i % bästa
Andel elever i åk. 9 med måluppfyllelse i samtliga ämnen, i %
Andel elever som känner sig trygga i skolan, i %
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och trygghet, i %
Antal gemensamma arbetsutskottsmöten mellan UN och ON

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 72
• Utfall: 32
• Utfall:   7
• Utfall: 73
• Utfall: 90
• Utfall: 93
• Utfall:   1

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

Sjukfrånvaro, i %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, i %
Andel medarbetare som rekommenderar Sotenäs kommun 
som arbetsgivare, i %

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 8,8
• Utfall: 95
• Utfall: 64

Finansiella mål

• Årets resultat Mål: Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning ska under kommande mandatperiod uppgå till 1,2 %.

Mått: Årets resultat, i mnkr
Mått: Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, i %

Målet är uppfyllt 
 

• Utfall: 18,1
• Utfall:   3,3

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

Mått: Årets nettoinvesteringar i mnkr
Mått: Årets nettoinvesteringar i förhållande till årets 
avskrivningar och årets resultat, i %

Målet är uppfyllt

• Utfall: 31,6
• Utfall: 157 %

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

Mått: Nettokostnadsavvikelse förskola, mnkr/%
Mått: Nettokostnadsavvikelse grundskola, mnkr/%
Mått: Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, mnkr/%

Målet bedöms vara uppfyllt 

• Prognos 2020
• Prognos 2020
• Prognos 2020



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

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

Svensk Näringslivs ranking och Insiktsmätningen
I Svensk Näringslivs ranking placerar sig Sotenäs på plats 260 av 
290 kommuner. Företagare uppfattar att kommunen är lätt att få 
kontakt med, men sämre utfall avseende service och bemötande. 
Även områdena information till företagare och dialog med besluts-
fattare får låg ranking i mätningen.

Framöver fokuseras på serviceinriktad myndighetsutövning, 
kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder, ökad trygghet 
genom minskad brottslighet, samt ökad dialog och kommunikation 
för en ökad förståelse hos lokala företagare.

 I årets Insiktsmätning område myndighetsutövning fick 
livsmedelskontroller högst betyg med indexvärdet 88. Bygglov och 
Miljö- och hälsoskydd fick lägre betyg med 55 respektive 45 poäng.

Rådgivning och ansökningar
Andel planenliga lovansökningar från företagare som avgjorts inom 
sex veckor överträffar målet. Information om företagens möjligheter 
till tidiga rådgivningsbesök har kommunicerats via kommunens 
hemsida och på sociala medier. På grund av coronapandemin har 
fysiska möten till stor del undvikits under året.

Byggnadsnämnden bedriver ett aktivt tillsynsarbete med 
handläggning av inneliggande ärenden. Ärendehanteringen har 
ökat men inströmningen av ärenden har ökat än mer. 

Sett över tid har antalet inneliggande företagsärenden inom 
markförvaltningen minskat om än inte i den utsträckning som 
förväntats under 2020. Samtidigt har inströmningen av ärenden 
ökat och därmed även det totala antalet inneliggande ärenden. I 
början av december utökades personalstyrkan genom två visstids-

anställningar i syfte att öka ärendeavverkningen.
 Med anledning av pågående pandemi har rådgivningen till 

restauranger och andra serveringsställen varit omfattande. Rådgiv-
ningen har haft god effekt vilket visat sig vid sommarens trängsel-
tillsyn då verksamheterna i stor utsträckning kunnat följa de nya 
regelverken kring begränsning av smittspridning.

Under året har även lotsgruppsmöten hållit för lokala företagare. 

E-tjänster
Kommunens e-tjänsteportal är publicerad via sotenas.se. Konti-
nuerlig utveckling av e-tjänster inom kommunens verksamheter 
pågår för att ge bättre stöd och service mot kommunens företagare. 
E-tjänster är ett sätt att gå mot en 24/7 -myndighet där det ska 
vara enkelt att göra rätt. Arbete pågår med e-tjänster kopplat till 
Serverat (serveringstillstånd, tobak, folköl mm) och koppling till 
Bolagsverkets sammansatta bastjänst. 

Kompetensförsörjning
Vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med att stämma av arbets-
marknadens kompetensbehov genom kartläggningar, branscha-
nalyser, företagsbesök och arbetsmarknadsprognoser för att säkra 
näringslivets kompetensförsörjning.

Under hösten 2021, kommer yrkesutbildningar inom adminis-
tration, livsmedel samt ekonomi- och löneassistent startas upp för 
att öka tillgången av kompetens på arbetsmarknaden inom dessa 
områden.

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

God ekonomisk hushållning

Svensk Näringslivs 
ranking:  Plats 260

Målvärde: Plats 169

Insiktsmätningen:  
61 poäng

Målvärde: 71 poäng

Antal inneliggande 
ärenden: 140 st

Målvärde: 55 st

Avgjorda ansökingar 
inom sex veckor:100 %

Målvärde: 85 %
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God ekonomisk hushållning

Målet att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar 
tillväxt är delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna antal nyproduce-
rade bostäder, varav andel nyproducerade bostäder med hyresrätt, 
detaljplaner med flexibla planbestämmelser samt antal småhustomter 
som erbjudits i tomtkön, dels på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har 
arbetat med målet tillsammans med kommunens bostadsbolag 
Sotenäsbostäder AB. 

Översiktlig planering
Bostadsbyggandet genomförs långsiktigt och den övergripande 
planeringen av mark och vatten, inklusive bostadsutbyggnad, 
görs i kommunens översiktliga planering. Arbete med att revidera 
kommunens översiktsplan har bedrivits under större delen av året. 
Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den 
fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Planen ska både 
vara strategisk och vägledande när kommunen ska fatta beslut om 
att göra en detaljplan eller ta ställning till en ansökan om bygglov. 

En översyn av gällande översiktsplan är uppstartad och förslaget 
beräknas kunna visas upp för allmänheten under samråd våren 
2021. Allmänheten har då möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Arbetet beräknas vara värdig under år 2022.

Detaljplaner
När nya bostadsområden ska byggas på en utvald plats beslutar 
kommunen om en detaljplan. I detaljplanen regleras hur det nya 
bostadsområdet ska se ut. Alla detaljplaner för nya bostäder i Sotenäs 
kommun innehåller flexibla planbestämmelser, vilket innebär att 
reglerna i detaljplanerna tillåter olika hustyper. 

I syfte att säkerställa nybyggnation av bostäder har kommunen 
under året arbetat med att ta fram nya detaljplaner. Inom de 
pågående detaljplanerna beräknas ungefär 900 nya bostäder kunna 
byggas, varav ungefär 80 hyresrätter, 600 bostadsrätter och 250 villor 
eller radhus. Merparten av bostadsplanerna finns i Väjern, men 
arbete pågår också med detaljplaner för bostäder i Bovallstrand, 

Hunnebostrand/Ulebergshamn samt i Kungshamn och på Smögen.
Kommunen har under året inventerat vilka möjligheter som 

finns att bygga bostäder inom redan färdiga detaljplaner. Invente-
ringen omfattar både kommunal mark och privat mark. Sammanlagt 
finns möjlighet att bygga cirka 350 bostäder. Av dessa beräknas 140 
byggas som hyresrätter, 100 som bostadsrätter och 90 som villor 
eller radhus. De flesta av dessa finns i Väjern och Hunnebostrand/
Ulebergshamn men även i Bovallstrand. 

Bland de färdiga detaljplanerna finns områden inom mark 
som kommunen själv äger. En av dessa, detaljplanen, Förålarna 
i Väjern, blev färdig under 2019 och där planerar kommunens 
bostadsbolag för cirka 15 villatomter och flerbostadshus med 50 
till 70 nya bostadslägenheter, även om någon byggstart inte har 
beslutats ännu. Två av de pågående detaljplanerna är på kommunal 
mark, en i Hällebo, öster om Hunnebostrand och en i Finntorp  i 
Bovallstrand. Där räknar kommunen med 25 nya bostäder.

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

• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Antal nyproducerade 
bostäder 2019-2023:  
2 st

Målvärde:150 st

Nyproducerade 
bostäder med hyres-
rätt:  0 %

Målvärde: 25 %

Detaljplaner för nya 
bostäder med flexibla plan-
bestämmelser: 100 %

Målvärde: 100 %

Byggrätter som 
möjliggör permanent 
boende:  0 st

Målvärde: 25 st

Antal småhus-
tomter i tomtkön: 
8 st

Målvärde: 10 st
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Målet att Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv är i hög grad uppfyllt.  

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten invånare som känner 
trygghet, kostnad för försörjningsstöd, antal personer i försörjnings-
stöd, andel ekologiska livsmedel, energiförbrukning, andel personbilar 
med fossilfria bränslen samt mängden insamlat marint avfall, dels 
på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten 
av kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål 
för att nå måluppfyllelse.

Psykisk hälsa
Västra Götalandsregionens handlingsplan för suicidprevention är 
antagen i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och kommer behandlas av 
kommunstyrelsen. Sotenäs kommuns strategi för suicidprevention 
kommer att uppdateras under 2021.

Under hösten planerades att genomföra en utbildning i psykisk 
hälsa med metoden våga fråga som riktades till invånare äldre än 
65 år, men som fick skjutas fram på grund av restriktioner under 
covid-19.

Förberedelse och kartläggning har genomförts under hösten 
för att under 2021 genomföra utbildningsinsatser för att främja 
psykisk hälsa.

Ett drogförebyggande arbete via fritidsgården har precis påbör-
jats och kommer att fortsätta under 2021.

Arbetsmarknadsåtgärder
Antalet inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten (AME) 
under 2020 uppgick till 111 personer, jämfört med 183 personer 
2019. Minskningen förklaras genom Arbetsförmedlingens reform 
vilken bidragit till att färre personer anvisats till AME:s verksam-
heter. Coronapandemin har också begränsat AME:s möjlighet att 
jobba med gruppverksamhet och stöd till personer inskrivna i 
verksamheten.

Under 2020 har 21 personer gått vidare till arbete, men även 
till vården eller Försäkringskassan. Man kan se en ökad arbets-

löshet under året och den förväntas fortsatt stiga som en effekt av 
coronapandemin.

Försörjningsstöd
Under året har ett gemensamt arbete mellan omsorgsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och Arbets-
förmedling genomförts. Där klienter fått hjälp med alternativa 
försörjningsvägar genom skolgång och arbete i olika former. Trots 
att antalet hushåll med försörjningsstöd är lägre än målvärdet 2020 
är kostnaderna högre. Detta härrör till att det är flera personer i 
samma hushåll vilket medför högre kostnader per hushåll. 

E-tjänster
Digitaliseringsarbeten fortskrider i samtliga förvaltningar. Digital 
välfärdsteknik har testats, utvärderats och införts inom omsorgs-
förvaltningen. Bland annat genom mobila arbetssätt så som digitalt 
planeringssystem med tillhörande mobil-app inom hemtjänsten, 
digitala signeringslistor och digital låshantering. Mörkerseende 
trygghetskameror har under sommaren erbjudits en pilotgrupp, 
vilket kommer att ligga till grund för framtida beslut kring tekniken. 

E-tjänsteplattformen har under året lanserats på sotenas.se 
vilket är ett steg mot att bli en 24/7-myndighet.

Energiförbrukning
Jämfört med 2009 har energianvändningen i kommunens byggnader 
minskat med 44 procent, främst på grund av rivna och sålda 
byggnader samt att fossila bränslen fasats ut som primär uppvärm-
ningskälla i kommunens samtliga byggnader.

Jämfört med 2017 har energiförbrukningen i byggnader och 
gatubelysning minskat med 12 procent vilket innebär att målet 
om 8 procents minskning är uppfyllt. Förutom energibesparande 
åtgärder har yteffektivisering inom utbildningsnämndens område 
genomförts, där två byggnader har tomställts under 2019/2020.

Under året har den sista byggnaden som haft olja som primär 
uppvärmningskälla fått oljepannan utbytt mot värmepump. 

Ett av ventilationsaggregaten på Kvarnbergets äldreboende är 

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

Invånare som upplever 
trygghet:  54 %

Målvärde: 60 %

Kostnad per hushåll 
med försörjnings-
stöd: 34 600 kr

Målvärde: 31 700 kr

Antal personer med 
försörjningsstöd: 76 st

Målvärde: 83 st

E-tjänster via 
sotenas.se: 14 st

Målvärde: 5 st
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Ekologiska 
livsmedel:  24 %

Målvärde: 23 %

Energiförbrukning 
i byggnader och 
gatubelysning: -12 %

Målvärde: -8 %

Personbilar med 
fossilfria bränslen: 
14 %

Målvärde: 30 %

Insamlat marint 
avfall: 173 ton

Målvärde: 26 ton

utbytt under december 2020 och det andra aggregatet ska bytas 
ut under början av 2021.

En plan för hur kommunen ska nå målet med en fossilobero-
ende fordonsflotta fortskrider. Arbetet hämmas av att det saknas 
möjligheter att tanka biogas inom kommunen. Tillgången till 
palmoljefri biodiesel har också undersökts. 

Sammanlagt har kommunens verksamheter 100 bilar varav 14 
är rena el-bilar. Det är idag inte möjligt att omvandla 30 procent av 
fordonsflottan till el-bilar på grund av bristande laddinfrastruktur. 
Antalet fordon har minskat med tre bilar under 2020.

Ekologiska och närproducerade livsmedel
Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel för hela 
kommunens livsmedelsinköp uppgår till 31 procent av de totala 
livsmedelsinköpen, varav 24 procent avser ekologiska ej närpro-
ducerade livsmedel, och andelen närproducerade livsmedel till 
8 procent. Inom begreppet ekologiska livsmedel ingår livsmedel 
inköpta via upphandlade ramavtal med leverantörerna Menigo, 
Arla och Grönsakshuset. Begreppet närproducerade livsmedel 
är idag inte tydligt definierat. Här ingår livsmedel inköpta via 
Kustchark och Ekelöfs Fisk.

Blomrika utemiljöer
För att skapa blomrika miljöer för pollinerare har två kommunalt 
skötta gräsytor omvandlats från klippt gräs till ängsmiljö vid idrotts-
hallen och Hälsans hus i Kungshamn där kommunen planterat 
en blandning av ängsfrön som kompletterats med pluggplantor 
av ängsblomster.

Havsmiljö
För närvarande erbjuder kommunen möjlighet till sugtömning av 
latrin för fritidsbåtar inom fyra av kommunens hamnar. Det är i 
Bovallstrand, Hunnebostrand, Kungshamn samt på Malmön. En 
femte är planerad till den nya Ringenhamnen.

Marin återvinning
Målsättningen 2020 var att antalet ton insamlat material skulle 
överstiga 2019 års utfall om 25 ton. Målet är väl uppnått då verksam-
heten numera även får avfall ifrån andra kommuner.

Strandstädning i kommunal regi har bidragit med 16 ton 
insamlat marint avfall. Verksamheten ser en minskning av stora 
fraktioner ilandflutet skräp längs kommunens kustremsa, vilket är 
ett resultat av de senaste årens ökade strandstädarinsatser. Samtidigt 
minskar antal ton strandstädat material då skräpet som plockas 
idag i större utsträckning består av små enheter.

Av det insamlade materialet avser 41 ton plast, 36 ton metall, 
14 ton gummi, och 9 ton har sorterats som brännbart material. 
Metallen som sorteras återvinns i befintliga flöden för metallåter-
vinning och största delen av den sorterade plasten skickas idag till 
en återvinningsanläggning i Danmark.

I anknytning till verksamheten bedrivs även ett innovations-
projekt, Testbädd marint avfall, där målet är att hitta nya använd-
ningsområden för den marina plasten. I projektet bjuds företag in för 
att tillsammans med projektpartners inom akademin utveckla nya 
innovationer där plasten ses som en resurs och ett steg i utvecklingen 
mot en cirkulär ekonomi. Hittills är sju företag med i projektet, men 
då intresset visat sig stort är ännu fler företag på väg att ansluta.

Utbildningsinsatser och styrdokument
 Genom projektet Glokala Sverige har en utbildning om Agenda 
2030 och de globala utvecklingsmålen genomförts för alla chefer 
och förtroendevalda i kommunen. 

Kommunstyrelsen har under året antagit klimatlöften som 
ska genomföras under 2021, och en hållbarhetsstrategi är under 
beredning och kommer att antas av kommunfullmäktige i början 
av 2021. Hållbarhetsarbetet har därmed fått ett större fokus under 
året och är aktuellt inom kommunens alla förvaltningar.
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• Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

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

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna trygghet och 
trivsel inom förskola och grundskola, andel elever som uppnått 
kunskapskrav i alla ämnen, brukarundersökningar inom individ- 
och familjeomsorg, hemtjänst och särskilt boende, samt samverkan 
mellan nämnder. Dels även på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Utbildning- och omsorgsnämnderna har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Förskola och grundskola
Under året arbetade förskolans personal med att stärka sina 
kunskaper kring barns språkutveckling, integritet och interkul-
turalitet som en del av värdegrundsarbetet. Grundskolan fortsatte 
med insatser för att öka elevernas upplevda trygghet samt för att 
minska antalet kränkningar. Områden som upplevs otrygga är till 
exempel busshållplats, matsal och omklädningsrum. 

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
uppgick 2020 till 73 procent, jämfört med 77 procent i riket. 
Under året ökade skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat. 
Flickorna hade både högre meritvärde och betyg i fler ämnen än 
pojkarna. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever var lägre 
under 2020 än 2019, men samtidigt nådde fler elever gymnasiebe-
hörighet. Det innebar att eleverna hade minst betyget E i svenska, 
engelska, matematik och ytterligare fem ämnen. Att arbeta för att 
eleverna ska få gymnasiebehörighet kan innebära att elever fått 
anpassad studiegång så att de kunde fokusera på att nå målen i 
alla ämnen de läste. 

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

Kvalitén i särskilt boende mäts i Socialstyrelsens årliga brukar-

Trygghet och trivsel i 
förskolan: 93 %

Målvärde: 100 %

Trygghet i åk 9: 90 % 

Målvärde: 100 %

Gemensamma 
arbetsutskott: 1 st

Målvärde: 2 st

Brukarundersökning särskilt 
boende: 7 % bästa 

Brukarundersökning hemtjänst:  
32 % bästa

Brukarundersökning individ- och 
familjeomsorg: 72 % bästa

 
Målvärde: 25 % bästa

undersökning. 2020 angavs att den totala nöjdheten uppgick till 
91 procent i Sotenäs kommun, vilket var ett fantastiskt resultat, 
särskilt då enkäten genomfördes under rådande pandemi. För 
Hunnebohemmets del var den sammantagna kundnöjdheten 
100 procent. På Hunnebohemmet fylldes samtliga enkäter i av 
anhöriga. Resultatet visade att Hunnebohemmet lyckades med 
det svåra uppdraget att trygga anhöriga trots den oro som varit 
utifrån covid-19. Resultatet inom hemtjänsten hamnar bland de 
32 procent bästa. 

Inom individ- och familjeomsorgen genomfördes en brukar-
undersökning där resultatet inte lever upp till målvärdet. Inom 
LSS-verksamheten det var ett lågt deltagande i undersökningen 
så resultatet kan inte räknas. 

Elever i åk 9 med 
måluppfyllelse i alla 
ämnen: 73 %

Målvärde: 100 %
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Målet att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 
personal är i hög grad uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten sjukfrånvaro, sysselsätt-
ningsgrad samt andel medarbetare som rekommenderar kommunen 
som arbetsgivare. Men också på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Attrahera
För att möta kompetensbehovet och vara en attraktiv arbetsplats 
har kommunen arbetat med att digitalisera arbetsprocesser och 
på så vis förenkla arbetet och friställa arbetstid. E-tjänster, digita-
liseringsprojekt och modern välfärdsteknik är några exempel på 
pågående arbeten. 

Rekrytera och behålla
Kommunen har i samarbete med sju andra kommuner genomfört 
traineeutbildning för blivande chefer med goda resultat. Medarbe-
tarna får en inblick i och grund för vad det innebär att arbeta som 
chef inom offentlig verksamhet och en av årets kandidater innehar 
nu en chefsroll inom kommunen.

Under året har även samtliga tillsvidareanställda medarbe-
tare i kommunen erbjudits möjligheten till heltid. Den totala 
sysselsättningsgraden i kommunen har på grund av det ökat till 
95,0 procent från 92,6 procent samma period föregående år. För 
kvinnor är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95,0 procent och 
för män 95,3 procent. Projektet "heltidsresan" avslutas i maj 2021 
och då ska heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad.

Kompetensutveckla
För att nå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare har Sotenäs 
kommun arbetat aktivt med en rad aktiviteter som exempelvis 
kompetensutveckling i arbetet enligt kompetensförsörjningsplanen 
som revideras årligen på förvaltningsnivå. Som stöd i utvecklingen 

har omställningsfondens medel använts för finansiering. 
En gemensam ledarskapsutveckling för alla chefer har skapat 

samsyn och förutsättningar för en god arbetsmiljö. Under året 
genomfördes även en digital arbetsmiljöutbildning för att öka 
kunskapen kring arbetsmiljö och hälsa för samtliga chefer och 
skyddsombud inom kommunen.

Medarbetarundersökning
I årets medarbetarundersökningen ökade ledarskapsindex, som 
mäter positiva svar kring ledarskapet i kommunen från 73 till 74 
procent, och medarbetarindex som mäter upplevd arbetstillfreds-
ställelse ökade från tidigare 69 till 72 procent.

64 procent av medarbetarna skulle rekommendera Sotenäs 
kommun som arbetsgivare vilket är en ökning med 8 procenten-
heter sedan sist mätning år 2018.

Sjukfrånvaro
En viktig förutsättning för en stabil verksamhet och en god arbets-
miljö är en låg sjukfrånvaro. Det totala utfallet av sjukfrånvaron 
har ökat de senaste åren. Jämfört med föregående år har utfallet 
ökat från 7,2 till 8,8 procent. Främst är det korttidsfrånvaron som 
ökar. Högst sjukfrånvaro inom kommunen fanns inom den yngre 
åldersgruppen upp till 29 år med 13,1 procents frånvaro. 

Största orsaken till årets ökningen är uppdaterade riktlinjer för 
när medarbetare ska stanna hemma vid sjukdomssymtom samt 
vid provtagning för covid-19. Trenden visar dock att ökningen av 
den totala sjukfrånvaron även skedde mellan åren 2018 och 2019 
vilket visar att ökningen inte endast kan härledas till covid-19. 

En djupare analys av statistiken kommer initieras under 2021 
och därefter behöves riktade insatser och aktiviteter sättas in för 
att minska sjukfrånvaron och öka arbetshälsan.

Läs mer i avsnittet väsentliga personalförhållanden.

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

Sjukfrånvaro 8,8 %

Målvärde: 5,5 %

Sysselsättningsgrad 95 %

Målvärde: 95 %

Rekommenderar sin 
arbetsgivare 64 %

Målvärde: 66 %
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Årets resultat
I budget 2020 beslutades att resultatmålet skulle uppgå till minst 
1,0 mnkr (0,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Målet 
är uppfyllt 2020. 

Årets resultat uppgick till 18,1 mnkr (3,3 procent av skattein-
täkter, och generella bidrag), vilket är 17,1 mnkr bättre än budge-
terat. Årets balanskravsresultat uppgick till +10,1+10,1 mnkr. Läs mer 
i avsnittet om årets balanskravsresultat. 

Nämndsverksamheten gick +16,4 mnkr bättre än budgeterat. 
Fördelat på kommunstyrelsen +4,7 mnkr, byggnadsnämnden +0,6 
mnkr, miljönämnden -0,1 mnkr, utbildningsnämnden +4,5 mnkr 
och omsorgsnämnden +5,9 mnkr. Läs mer i avsnittet Driftredo-
visning per nämnd.

Årets pensionskostnader blev -3,7 mnkr högre än budgeterat. 
I den centrala lönepotten lämnades ett utrymme kvar om 4,1 
mnkr. En momsgenomlysning under året påverkade resultatet 
med +0,9 mnkr. 

Driftbidragen blev -13,0 mnkr högre än budgeterat till följd av 
förändrad redovisning av anläggningsbidragen. Exploateringsverk-
samheten avviker negativt med -0,4 mnkr. Vinster från försäljning 
av anläggningstillgångar har förbättrat resultatet med +5,5 mnkr. 
Främst på grund av försäljningen av mark vid Lindalskogen, Väjern.

Årets avskrivningar blev -6,5 mnkr högre än budgeterat vilket 
påverkas med 4,3 mnkr av registervård som utförts under året. 

Läs mer i avsnittet Driftredovisning kommunen.
 

Årets investeringar
I budget 2020 beslutades att årets nettoinvesteringar fick uppgå till 
maximalt 46,5 mnkr. Självfinansieringsgraden för årets investeringar 
skulle uppgå till minst 80 procent. Målet är uppfyllt 2020. 

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

Investeringsanslag 2020 beviljades till 37,9 mnkr. Till det har 
beviljats 8,6 mnkr i resultatöverföring från 2019. Totalt anslag 2020 
uppgick därmed till 46,5 mnkr.

Årets investeringsutgifter uppgick till 31,8 mnkr. Ett statligt 
investeringsbidrag om 0,2 mnkr erhölls för upprustning av cykel-
parkeringen vid Sotenässkolan. Nettoinvesteringarna uppgick 
därmed till 31,6 mnkr.

Årets investeringar har självfinansierats fullt ut då summan av 
årets avskrivningar och årets resultat uppgår till 54,1 mnkr medan 
årets nettoinvesteringar uppgår till 31,6 mnkr. Självfinansierings-
graden uppgår till 157 procent. 

Läs  mer i avsnittet Investeringsredovisning.

Årets resultat: 18,1 mnkr

Målvärde: 1,0 mnkr

Resultat i förhållande till 
skatter och utjämning: 
3,3 %

Målvärde: 0,2 %

Nettoinvesteringar: 
 31,6 mnkr

Målvärde: 46,5 mnkr

Självfinansieringsgrad för 
årets investeringar: 157 %

Målvärde: 80 %
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• Årets investeringar ska högst 
uppgå till  summan av årets av-
skrivningar och årets resultat

• Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal  
utjämning ska under kommande 
mandatperioden uppgå till 1,2 %
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Nettokostnad förskola, grundskola och äldreomsorg
Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Nettokostnads-
avvikelsen inom förskola, grundskola F-9 och äldreomsorg ska 
sjunka och närma sig referenskostnaden jämfört med nettokost-
nadsavvikelsen 2017. År 2020 innebär det att utbildningsnämndens 
budgetram minskats med 5,5 mnkr och omsorgsnämndens ram 
minskats med 2,6 mnkr. Målet att verksamheternas nettokostnad 
ska minska över tid bedöms vara uppfyllt för verksamhetsår 2020. 

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens resultat 2020 uppgår till +4,5 mnkr trots 
att budgetramen minskat med 5,5 mnkr. 

Nettokostnadsavvikelse förskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 22 procent, eller 7 mnkr. 
2018 ökade nettokostnadsavvikelsen till 11 mnkr (motsvarande 31 
procent), för att 2019 sjunka ner runt 2017 års nivåer igen.  År 2020 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2019. Nettokost-
naden per invånare har ökat med 2,6 procent jämfört med 2019.  

Nettokostnadsavvikelse grundskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. 
2018 minskade nettokostnadsavvikelsen till 14 mnkr, motsvarande 
20 procent, för att 2019 sjunka ytterligare till 9 mnkr eller 13 procent. 
År 2020 förväntas nettokostnadsavvikelsen sjunka. Nettokostnaden 
per invånare har ökat med 0,5 procent jämfört med 2019.
 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens resultat 2020 uppgick till +5,9 mnkr trots att 
budgetramen minskat med 2,6 mnkr. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 11 procent, eller 16 mnkr. 
2018 minskade nettokostnadsavvikelsen till 7 mnkr, motsvarande 
4 procent, för att 2019 ligga kvar på samma nivå. År 2020 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen sjunka. Nettokostnaden per invånare har 
minskat med 0,6 procent jämfört med 2019.  

2020 års värden i tabellerna ovan är prognosvärden och framräk-
nade med hjälp av preliminära uppgifter som lämnas i räkenskaps-
sammandraget, dividerat med antal invånare den 31 december 2020.

Nettokostnadsavvikelse förskola:  
2019: 7 mnkr eller 17 %
Prognos 2020: i nivå med 2019

Målvärde: < 7 mnkr eller 22 %

Nettokostnadsavvikelse grundskola: 
2019: 9 mnkr eller 13 %
Prognos 2020: lägre än 2019

Målvärde: < 18 mnkr eller 26 %

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg:
2019: 7 mnkr eller 4 %
Prognos 2020: lägre än 2019

Målvärde: < 16 mnkr eller 11 %
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Förskola inkl öppen förskola 2017 2018 2019 2020

Nettokostnad, kr/invånare 4 537 5 446 4 994 5 125

Referenskostnad, kr/invånare 3 722 4 173 4 271 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 7 11 7 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 22 % 31 % 17 % i.u.

Grundskola åk F-9 2017 2018 2019 2020

Nettokostnad, kr/invånare 9 749 9 403 9 237 9 286

Referenskostnad, kr/invånare 7 715 7 818 8 210 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 18 14 9 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 26 % 20 % 13 % i.u.

Äldreomsorg 2017 2018 2019 2020

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

Referenskostnad, kr/invånare 16 066 16 504 17 207 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 16 7 7 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 11 % 4 % 4 % i.u.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



God ekonomisk hushållning

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

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

Resultat och kapacitet
Verksamhetens resultat för den kommunala koncernen uppgick till 
28,8 mnkr (föregående år 10,8 mnkr) en ökning med 18,0 mnkr. 
Kommunen bidrar med ett högre resultat jämfört med 2019, 
detsamma gäller för bostads- och renhållningsbolaget. Resul-
tatet för kommunen ökar framförallt beroende på ökade generella 
statsbidrag men även på överskott för nämndsverksamheterna. 
Förändrade resultatet i bolagen är framförallt tack vare något högre 
hyresintäkter och lägre kostnader för reparationer och avskriv-
ningar i bostadsbolaget. Att avskrivningarna sjunker jämfört med 
föregående år beror främst på färdigavskrivna komponenter samt 
färre färdiga investeringar som aktiverats under året.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 28,8 mnkr 
(föregående år 10,8 mnkr) och ökar därmed jämfört med 2019. 
Det genomsnittliga resultatet för de senaste tre åren uppgår till 
16,9 mnkr.  Årets resultat efter finansiella poster i förhållande till 
verksamheternas bruttokostnader uppgår till 4,1 procent jämfört 
med snittet de senaste tre åren på 2,5 procent.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter uppgick för år 2020 
till 352,0 mnkr (föregående år 336,9 mnkr) och ökar därmed 
4 procent från föregående år. Verksamhetens kostnader uppgick 

till 787,0 mnkr (föregående år 775,6 mnkr). Ökningen av intäkter 
respektive kostnader beror i hög utsträckning på kommunen. Se 
avsnitt nedan. För bolagen sjunker verksamhetens kostnader i 
princip för samtliga bolag. För framförallt Sotenäs RehabCenter 
är kostnadsminskningen relaterad till den pågående pandemin. 
Verksamheten har varit stängd eller delvis öppen under året. Även 
avskrivningarna ökar något för 2020, detta beror i hög utsträckning 
på kommunen (på grund av genomförd registervård). Tack vare 
ökningen av intäkterna är nettokostnaderna oförändrade jämfört 
med 2019.

Kommunkoncernens finansiella poster ökar, främsta orsaken 
till det är lägre finansiella intäkter hos kommunen samt något 
högre räntekostnader framförallt för bostadsbolaget. De låga ränte-
nivåerna håller ändå fortsatt ned kostnaderna för lånen i bolagen. 
Skattekostnaden i bolagen har ökat sedan 2019 vilket i huvudsak 
beror på nya avdragsregler för räntekostnader som trädde ikraft 
2019. Några orealiserade vinster i värdepapper finns ej.

Kommunkoncernen har relativt hög låneskuld vilket innebär 
att förändringar i räntor framöver kommer att vara kännbara. Till 
viss del har räntesäkring skett genom ränteswapar.

Koncernens investeringsverksamhet
Koncernens nettoinvesteringar uppgick för året till 72,9 mnkr 
(föregående år 117,0 mnkr). Investeringarna har i genomsnitt uppgått 
till 105 mnkr de senaste tre åren. Utfallet för året är att betrakta 
som något lågt i förhållande till senaste årens utfall. Framöver står 
koncernen inför stora investeringsvolymer. Långfristig skulder 
uppgår till 904 mnkr (föregående år 913 mnkr), en liten minskning 
jämfört med 2019. Sotenäs Vatten AB samt Sotenäs RehabCenter AB 
har minskad låneskuld. 

Någon nyupplåning har inte skett under året, däremot har 
omläggning av lån genomförts. Genom låga investeringar och goda 
resultat ökar självfinansieringsgraden. Koncernens låneskuld är i 
jämförelse med riket och Västra Götalandsregionen mycket hög. 
Långfristiga skulder för den skattefinansierade verksamheten avser 
skuld för hyres-/leasingavtal. 
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Resultat per organisation före elimineringar

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Sotenäs kommun 9,9 6,4 18,1

Sotenäsbostäder AB 6,2 4,6 10,6

Sotenäs Vatten AB 0,0 0,0 0,0

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

Sotenäs RehabCenter AB 0,0 0,0 0,0

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

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

Aggregerad resultaträkning, kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 347,9 336,9 352,0

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

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

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

Skatteintäkter 463,5 477,4 474,5

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

Finansiella intäkter 2,3 1,7 0,9

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

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

Extraordinära poster - - -

Årets resultat 11,1 10,8 28,8



Risk och kontroll

Likviditet
För kommunkoncernen sker en förstärkning av kassalikviditeten, 
framförallt tack vare bostadsbolaget och kommunen. Förändringen 
sker på tillgångskonton fordringar och kassa/bank. Investeringsnivå-
erna har varit relativt låg samt för kommunens del har förstärkning 
skett genom markant ökning av generella bidrag.

Soliditet
För kommunkoncernen har soliditeten enligt balansräkningen 
ökat något jämfört med 2019 och uppgår för 2020 till 36,4 procent. 
Snittet i riket uppgår till 39,3 procent. Då kommunkoncernen 
står inför större investeringar kommande åren, finns risk för att 
soliditeten försvagas. Det kan komma att försvaga den kommunala 
koncernens handlingsfrihet framöver.  Det är därför väsentligt att 
fortsätta hålla goda resultatnivåer.

Budgetföljsamhet drift 
Bolagens resultat följer i princip upprättad budget. För kommunkon-
cernen varierar budgetavvikelsen framförallt för kommunen, med 
en positiv budgetavvikelse på 17,1 mnkr (föregående år 13,9 mnkr).  

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

Finansiell analys av kommunen
Resultat och kapacitet

Årets resultat
Det positiva resultatet för kommunen om 18,1 mnkr (föregående år 
6,4 mnkr) innebär en ökning jämfört med de tidigare två verksam-
hetsåren. Och en avsevärd förbättring jämfört med det budgeterade 
resultatet som uppgick till 1,0 mnkr. I resultatet ingår reavinster 
på 14,8 mnkr (föregående år 4,2 mnkr). Genomsnittligt resultat 
under de tre senaste åren uppgår till 11,5 mnkr och motsvarar i 
2,2 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning, för 2020 motsvarar det 3,3 procent.

En resultatnivå på 2 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning innebär självfinansiering av investeringar på 

cirka 40 mnkr. Ökad investeringstakt innebär att de budgeterade 
resultatnivåerna bör öka i motsvarande takt.  Planen för kommande 
år visar på en successiv resultatökning och att för 2023 beräknas 
budgeterat resultat uppgå till 2 procent i förhållande till skatter 
och kommunal utjämning.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Verksamheternas intäkter för kommunen uppgår till 178 mnkr 
(föregående år 162 mnkr) en ökning med 10 procent jämfört med 
föregående år. Av de totala intäkterna inklusive skatteintäkter och 
kommunal utjämning utgör verksamhetens intäkter 25 procent. 

Under 2020 har bidragen ökat markant (+12 procent). Detta 
beror i huvudsak på kompensation till kommuner för den pågående 
pandemin. Bidragen avsåg bland annat kompensation för höga 
sjuklöner, ersättning för merkostnader inom omsorgsverksamheten, 
ersättning för extra livsmedelstillsyn. För 2020 uppgick dessa bidrag 
till cirka 10,0 mnkr varav merkostnader inom omsorgsverksamheten 
till 4,0 mnkr och ersättning sjuklöner till 5,8 mnkr. Bidragen för 
pandemin är tillfälliga för 2020. 

Bidrag från Skolverket har de senaste åren fortsatt att öka detta 
till följd av ökad mängd riktade bidrag. För 2020 uppgår bidragen 
till 13,8 mnkr. Ökningen under året avser statsbidrag för ökad 
likvärdighet i skolan med cirka 1,0 mnkr. För 2017 uppgick dessa 
intäkter till 7,3 mnkr. Vid en återblick till 2017 är det ändå bidrag 
från Migrationsverket som till störst del förändrats och påverkat 
verksamheten i högst grad. Ersättningen från Migrationsverket 
uppgick 2017 till 52 mnkr och för året till 8,8 mnkr. Nivåerna är 
därmed på väg att återställas till innan flyktingkrisen. Utvecklingen 
framåt pekar på en fortsatt minskning i ersättning från Migrations-
verket vilket innebär ytterligare anpassning av kostnaderna för att 
möta de lägre intäkterna. Bidragen utgör också största andelen av 
verksamhetens intäkter och uppgår till 41 procent 2020.  

Även taxor och avgifter fortsätter att öka. Under året förvän-
tades lägre intäkter framförallt inom hamnverksamheten, till följd 
av den pågående pandemin. Hamnintäkterna minskade med ca 7 
procent jämfört med budget. Denna intäktsminskning kompenseras 
av ökade avgifter framförallt inom parkeringsverksamheten.  För 
2017 uppgick avgifterna till 34,3 mnkr och för året till 39,5 mnkr 
(föregående år 38,0 mnkr). 

God ekonomisk hushållning
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Intäkter vid försäljning av exploateringsverksamhet och vinst 
vid försäljning av fastigheter varierar stort mellan åren. För året 
uppgick dessa till 14,8 mnkr (föregående år 4,0 mnkr) en ökning 
med 10,8 mnkr jämfört med 2019 års utfall. Enskilt största försälj-
ningen avser mark Väjern. En förändring av dessa poster påverkar 
resultatet väsentligt. För 2020 budgeterades med utfall 7,9 mnkr. 
För kommande år justeras denna budgetpost ned.

Verksamhetens kostnader
Verksamheternas kostnader (exklusive avskrivningar) ökar med 
3 procent jämfört med 2019 och uppgår till 669,2 mnkr för 2020 
(föregående år 650,4 mnkr).  Störst andel av verksamhetens 
kostnader utgörs av personalkostnader. Dessa uppgår till 68 procent 
av verksamhetens totala kostnader.  Personalkostnaderna ökar 
med 2 procent jämfört med föregående år och landar på 452,6 
mnkr (föregående år 443,0 mnkr). Antalet anställda ligger kvar 
på samma nivå som för 2019, däremot ökar sjuklönekostnaderna 
markant. För 2020 uppgår sjuklönekostnader exklusive sociala 
avgifter till 9,5 mnkr att jämföra med 7,0 mnkr för 2019. Till viss 
del har kommunen kompenserats genom ökade bidrag. För 2020 
ingår lönerevisionen för året, utbetalning av samtliga fackliga 
organisationer genomfördes i december. 

För 2020 ökar bidragen väsentligt, detta beror på en rättelse av 
redovisningen. Anläggningsbidrag till föreningar har tidigare år 
redovisats som investeringsutgift. Rättelsen påverkar kostnaderna 
för 2020 med 11,8 mnkr, bidragen uppgår därmed till 28,6 mnkr 
(föregående år 17,8 mnkr). Kostnader för material, tjänster och 
övriga verksamhetskostnader ökar något till 101,4 mnkr (föregå-
ende år 91,2 mnkr).

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 
705,2 mnkr (föregående år 681,5 mnkr). Ökade verksamhetskost-
nader beror på personalkostnader och bidrag enligt beskrivning 
ovan, men även på högre avskrivningar. Årets avskrivningar ökar 
till 35,9 mnkr (föregående år 31,1 mnkr). Ökningen är av engångs-
karaktär och beror på genomförd registervård i anläggningsreskon-
tran under 2020.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar sammantaget kraftigt 
mellan 2019 och 2020 och beror i huvudsak på de tillfälliga generella 

bidragen.
Skatteintäkterna sjunker med 3 mnkr jämfört med 2019 detta 

på grund av negativ slutavräkning. Slutavräkning uppgår till ca 
-9,0 mnkr och beror i huvudsak på den pågående pandemin. För 
2020 budgeterades med 480,5 mnkr i skatteintäkter, en avvikelse 
med -6,0 mnkr.

De generella bidragen exklusive fastighetsavgiften ökade å 
andra sidan med 20,3 mnkr vilket motsvarar 150 procent. 2016 
ökade bidragen med drygt 17,0 mnkr, vilket relaterades till rådande 
flyktingsituation samt även stöd avseende byggbonus. Dessa stöd 
avtog under åren samtidigt som avgiften till kostnadsutjämningen 
ökade från drygt 13 mnkr 2017 till 27 mnkr 2019. 

Ökningen 2020 beror på de insatser staten genomfört för att 
kompensera kommunerna för lägre skatteintäkter i samband med 
den pågående pandemin.

För 2020 uppgår bidragen till 9 procent av de totala intäkterna 
för 2019 var motsvarande andel 1 procent. Denna variation och 
snabba förändring ställer än större krav på nivån på de budgete-
rade resultaten. 

Sedan 2017 har avgiften till kostnadsutjämningen ökat från 
-1 450 kr per invånare 2017 till -3 316 kr per invånare 2020. 
Förändringen hänger i hög grad ihop med kommunens demografi. 
Prognosen de kommande åren innebär en fortsatt ökning av 
avgiften.

Fastighetsavgiften har stadigt ökat. För 2020 uppgår den till 
34,5 mnkr och som andel av totala intäkter motsvarar det 5 procent. 
För kommande år förväntas ytterligare ökning ske.  Kommunen 
har en fordran på staten motsvarande 41 mnkr.

Över den senaste treårsperioden ökar verksamhetens nettokost-
nader med 7,9 procent. Skatteintäkter samt kommunal utjämning 
ökar med 6,0 procent under samma period. Därför är det nödvändigt 
att verksamhetens nettokostnader fortsätter att sjunka.

Nettokostnadsandel
En förutsättning för att hålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Måttet 
innebär att samtliga löpande nettokostnader inklusive finansnetto 
relateras till skatteintäkter och kommunal utjämning. Nettokost-
nadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga 
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Kommunal skatteintäkter och utjämning

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Skatteintäkter och 
kommunal utjämning 
inklusive fastighetsavgift 507 514 521 523 543

Utveckling i mnkr 32 7 7 2 20

Utveckling i % 7 % 1 % 1 % 0 % 4 %

Skatteintäkter 425 450 463 477 474

Utveckling i mnkr 13 26 13 14 -3

Utveckling i % 3 % 6 % 3 % 3 % -1 %

Fördelning av verksamhetens kostnader

% 2016 2017 2018 2019 2020

Lämnade bidrag 3 % 3 % 3 % 3 % 4 %

Köp av verksamhet 11 % 12 % 10 % 11 % 9 %

Personalkostnader 66 % 67 % 68 % 68 % 68 %

Lokalhyror och markhyror 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

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

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



betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar 
kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/
eller sparande. 

För 2020 uppgick nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
till 97 procent (föregående år 99 procent). Det betyder att den 
löpande verksamheten lämnar kvar en tillräckligt stor andel av 
skatteintäkter och kommunal utjämning i anspråk. Väsentligt är 
att fortsätta med det pågående omställningsarbetet för att kunna 
möta de ökade investeringsnivåerna framöver samt övriga föränd-
ringar på intäkts- och kostnaderna.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring 
från 2019, till 46,5 mnkr. Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på 
samma nivå som tidigare år och landar på 34,6 mnkr (föregående år 
34,9 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag 
ökar till 12,9 mnkr (föregående år 3,9 mnkr). 

Självfinansieringsgraden ökar och uppgår till 157 procent. 

Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på organisationens betalningsförmåga på 
kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination 
med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme förstärkts. För kommunen fortsätter likviditeten att 
förbättras. Detta framförallt tack vare relativt låga investeringsut-
gifter samt positivt resultat. Förstärkning har även skett tack vare 
hög exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning.

Kassalikviditeten uppgick 2020 till 139 procent. Det innebär en 
förstärkning av likvida medel med 47,5 mnkr totalt uppgår likvida 
medel på balansdagen till 127,1 mnkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsut-
rymmet, ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckel-
talet soliditet visar hur stor del av tillgångar som har finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre 
skuldsättning. I tabellen framgår nyckeltal exklusive och inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt. Det senare 
för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt 

som återfinns utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild 
av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Kommunen redovisar enligt blandmodellen. Kommunens 
soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser stärks ytterligare 
och uppgår till 39 procent. Sotenäs har över tid haft en god soliditet 
och står sig väl i jämförelse med liknande kommuner och riket. 
Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 
räknas in. Jämfört med genomsnittet bland kommunerna i Västra 
Götaland och i jämförelse med riket placerar sig kommunen väl till.

Förslag på ny redovisningsmodell avseende pensioner skulle 
innebära att denna ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. 
Skulle denna förändring träda i kraft kommer kommunens soliditet 
ändå fortsatt att vara positiv och mycket god. En sådan förändring 
skulle också medföra lägre kostnader för pensioner, det är då viktigt 
att fortsätta budgetera med goda resultatnivåer.

Pensionsskuldens utveckling
Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmo-
dellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensions-
skulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsför-
bindelser. Pensionsförpliktelsen är en skuld till de anställda. För 
perioden före 1998 betalades inte in någon pension löpande under 
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att kommunen har en 
skuld som per 2020-12-31 uppgår till 223,6 mnkr (föregående år 
229,7 mnkr) inklusive särskild löneskatt. 

Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av 
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader för 
pensioner som belastar resultatet uppgår till 39,3 mnkr (föregående 
år 41,0 mnkr) och därmed en marginell minskning. För kommande 
år prognostiseras med en ökning av, förutsatt oförändrad redovis-
ningsmodell. Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande, 
totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. En detaljerad 
redovisning över kommunens pensionsåtagande finns i  not 18 
i block 3.

Kommunalskatt
Skattesatsen till kommunen för 2020 var 21,99 procent. Sotenäs 
kommuns inkomster av skatt, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgick till 542,9 mnkr (föregående år 523,0 mnkr) eller 
75 procent av de totala intäkterna. 

God ekonomisk hushållning
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Kassalikviditet

% 2016 2017 2018 2019 2020

69 % 78 % 124 % 125 % 139 %

Kommunal utjämning och fastighetsavgift

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunal utjämning 
exklusive fastighetsavgift 56 36 27 14 34

Utveckling i mnkr 17 -20 -9 -14 20

Utveckling i % 45 % -36 % -24 % -50 % 150 %

Kommunal 
fastighetsavgift 27 29 31 32 35

Utveckling i mnkr 1 2 2 2 2

Utveckling i % 6 % 8 % 7 % 6 % 7 %

Soliditet

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet enligt 
balansräkningen 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inklusive hela 
pensionsskulden 28 % 29 % 36 % 37 % 39 %



Budgetföljsamhet drift 
Kommunen budgeterade 2020 med ett överskott på 1,0 mnkr.  
Årets utfall på 18,1 mnkr innebar en positiv budgetavvikelse på 
17,1 mnkr. Det innebär vidare att förutsättningarna för kommande 
år förbättras. Planen är att inom mandatperioden öka de genom-
snittliga resultatet i förhållande till skatter och kommunal utjäm-
ning från 1,0 procent till 2,0 procent. Vidare ska verksamheternas 
nettokostnader minska med 36,5 mnkr för perioden 2019 - 2022, 
varav 10,1 mnkr för 2020. 

Nämndernas positiva budgetavvikelse fortsätter därmed även 
för 2020, för året med ett överskott om 16,4 mnkr motsvarande 
2,5 procent. Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, 
vilket är relaterat till pandemin. Miljönämnden beslutade om en 
återbetalning för inte genomförda granskningar under året. 

Prognosavvikelser
För kommunen ses stora avvikelser i genomförda prognoser jämfört 
med utfallet för året. Tabellen nedan visar på prognosavvikelsen 
från oktober och november till årets utfall. En god prognossäkerhet 
innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till 
förändrade förutsättningar under året. Prognoserna för verksam-
hetens resultat och utfallet för densamma visar på en stor variation.  
En prognosavvikelse under 1 procent av nettokostnaderna innebär 
en god prognossäkerhet. Prognoserna under året har visat på stora 
variationer detta kopplat till den pågående pandemin och oklarheter 
kring omfattningen på statsbidrag. Detta givet visar förbättring av 
prognoser jämfört med tidigare år. 

Känslighetsanalys skattefinansierad verksamhet
Invånarantalet påverkar bland annat skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. Minskar invånarantalet 100 personer betyder det 
minskade skatteintäkter med 5,1 mnkr. Sotenäs är mycket känslig 
för förändringar i demografin vilket ger utslag i kostnadsutjäm-
ningssystemet.

Störst påverkan på kommunens intäkter har skatteintäkterna. 
Minskning med 1 procent innebär 4,8 mnkr lägre intäkter. En 
minskning av kommunal utjämning och generella bidrag med 
1 procent skulle innebära en minskning med 0,4 mnkr. En minsk-
ning av fastighetsavgiften med 1 procent skulle minska intäkterna 
med ytterligare 0,4 mnkr.

På kostnadssidan är det personalkostnader samt inköp av varor 
och tjänster som har störst påverkan. I budgeten för 2020 har 
löneökningarna beräknats till 3,0 procent. Varje procentenhets 
ökning av lönesumman medför en ökning av personalkostnaderna 
med 4,5 mnkr.

Avslutande kommentar för kommunkoncernen
För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha 
god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatet för 
kommunkoncernen ökar under 2020. Det är väsentligt framöver 
att fortsätta med goda resultat för att möta kommande investe-
ringsutgifter. För att åtminstone till del kunna självfinansiera 
investeringarna. Sett över en flerårsperiod har den kommunala 
koncernen en god soliditet. Detta trots hög låneskuld. Det finns 
risk att kommande investeringsnivåer kommer att pressa ned 
soliditeten kommande år.

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

Årets resultat på 3,3 procent (föregående år 1,7 procent) i förhål-
lande till skatteintäkter och kommunal utjämning har möjliggjort 
självfinansiering av årets investeringar. Ökningstakten för verksam-
hetens kostnader exklusive kapitalkostnader är lägre än ökningen 
av verksamhetens intäkter samt skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Kostnaderna ökar med 3 procent och intäkterna med 
5 procent. Problemet är att för kommande år kommer de generella 
bidragen kommunen erhöll 2020 i samband med pandemin att 
successivt upphöra och helt försvinna från och med 2024. För att 
klara resultat på minst 2 procent kan inte verksamhetens kostnader 
fortsätta öka i lika hög utsträckning framöver. Vidare är det väsent-
ligt att den plan kommunfullmäktige beslutat om att verksamhe-
ternas kostnader ska minska måste fortlöpa.

God ekonomisk hushållning
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Prognostiserad budgetavvikelse

Belopp i mnkr Okt Nov Dec Diff

Verksamhetens resultat 6,6 5,8 13,8 8,0

Avskrivningar -1,7 -4,9 -6,5 -1,6

Verksamhetens nettokostnad 4,9 0,9 7,3 6,4

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning 11,6 11,3 9,9 -1,4 

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avvikelse i prognos 16,4 12,1 17,1 5,0 

Pensionsskuldens utveckling

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Ansvarsförbindelse 191,0 188,3 184,4 180,8 180,0

Avsatt till pensioner 7,4 8,3 9,8 10,0 11,0

Upplupna kostnader 13,7 16,9 15,4 14,3 15,3

Löneskatt 51,5 51,8 50,9 49,8 50,0

Summa pensionsskuld 263,6 265,3 260,5 254,9 256,3



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

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

Balanskravsutredningen
Kommunen redovisar 2020 ett positivt resultat om 18,1 mnkr. 
Efter avdrag från realisationsvinster (-5,5 mnkr) samt justering för 
realisationsvinster (- mnkr) uppgår årets resultat efter balanskrav-
sjusteringar till 12,6 mnkr. Detta resultat ställs mot 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag (5,4 mnkr), vilket innebär 
att avsättning till RUR är möjlig med upp till 7,2 mnkr. 

Kommunfullmäktige har beslutat att RUR maximalt får uppgå 
till 20,0 mnkr. Mellan åren 2015 – 2018 har kommunen reserverat 
17,5 mnkr. I bokslut 2020 begränsas därför den möjliga avsättningen 
till 2,5 mnkr. Det innebär att RUR därefter är fylld och det utgående 
värdet uppgår till 20,0 mnkr. 

Efter en avsättning med 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven Efter en avsättning med 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
uppgår uppgår årets balanskravsresultatårets balanskravsresultat till 10,1 mnkr vilket är 9,1 mnkr  till 10,1 mnkr vilket är 9,1 mnkr 
bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 1,0 mnkr.bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 1,0 mnkr.

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

av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte minskar i 
en lågkonjunktur.

Sotenäs kommun har beslutat att använda sig av en resul-
tatutjämningsreserv, vilken maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en årlig reservering 
till reserven göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när 
avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de 
ovan nämnda posterna. 

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

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

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

Årets förutsättningar
År 2020 uppgick den procentuella förändringen av skatteunderlags-
tillväxten till -1,7 procent, medan  det 10-åriga snittet uppgick till 
2,3 procent. Det innebär att årets skatteintäktsutveckling understeg 
det 10-åriga snittet och kommunen kan nyttja medel ut reserven 
för att täcka ett negativt balanskravsresultat. Då årets balanskravs-
resultat är positivt är det inte aktuellt att nyttja medlen i resultat-
utjämningsreserven.
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Balanskravsutredning

mnkr 2018 2019 2020

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

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

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 4,1 - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

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

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

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

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

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

= Årets balanskravsresultat 5,2 4,0 10,110,1

10-årigt snitt för skatte- 
underlagsutveckling år 2020

10-årigt snitt 2,3

Årets utfall -1,7

Utgående balans RUR
mnkr

2018 17,5

2019 17,5

2020 20,020,0



Väsentliga personalförhållanden

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

Attraktiv arbetsgivare
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är 
medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor kritiska 
framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. 
Förväntningar på den kommunala verksamheten från kommunin-
vånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar mm har ökat 
och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och 
rekrytering som möjligheter till vidareutbildning.

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

Antal anställda
Det totala antalet anställda i kommunen har minskat under 2020. 
En minskning av antalet anställda har skett från 2017 och fram till 
2020, däremot ökar antalet årsarbetare. Här syns tydligt effekten 
av heltidsresan. Under perioden 2018 till 2020 sker en förskjutning 
från timanställda till månadsanställda. 

Minskningen av antalet anställda sedan 2017, beror på omställ-
ning efter flyktingkrisen, därtill har inom samhällsbyggnadsför-
valtningen skett minskning i samband med att VA-verksamheten 
övergick till VA-bolaget, Sotenäs Vatten AB. 

Inom kommunens verksamheter har också skett anpassning 
av förvaltningsorganisationen för att ställa om efter krav på effek-
tivisering.

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden ökar markant under 2020 då den så kallade 
heltidsresan fortsatt, vilket inneburit att större delen av de tillsvi-
dareanställda medarbetarna inom kommunen nu erbjudits möjlig-
heten till heltidsarbete.

Andelen medarbetare i Sotenäs kommun som anställs på 
100 procent är hög. Med de insatser som genomförts under året 
innebär det att 83 procent av kommunens tillsvidareanställda har 
en 100 procentig anställningsgrad. En bidragande orsak till att 
sysselsättningsgraden inte är 100 procent är att anställda själva 
väljer att inte arbeta heltid trots att möjligheten finns. Att gå från 
deltid till heltid kommer vara nödvändigt för att möta välfärdens 
kompetensförsörjningsbehov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan inom vissa 
yrkeskategorier. Projektarbetet kring heltid avslutas i maj 2021 
och då ska heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad.

Heltidsresan inom omsorgsförvaltningen
Ökningen av antalet årsarbetare är framförallt koncentrerad 
till omsorgsförvaltningen. Det demografiska behovet framöver 
kommer förmodligen att innebära en omfördelning av verksamhet 
till omsorg. Detta då antalet äldre äldre förväntas öka markant. 
Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med brukarnas ökade själv-
ständighet där exempelvis den digitala tekniken spelar stor roll.

Bemanningsenheten har lösts upp och resurserna har fördelats ut 
på verksamheterna. Detta för att få en effektivisering av arbetet med 
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Anställda och åldersstruktur Kommunen

2019 2020

Totalt antal anställda personer 1 074 1 014

Antal månadsavlönade tillsvidareanställda 
personer 709 708

Antal månadsavlönade visstidsanställda 
personer 90 102

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda 
kvinnor, % 65 81

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda  
män, % 91 91
Total andel heltidsanställda tillsvidareanställda, 
i % 69 83

Medelålder 48 49

54 55 43 44
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311 311

408 413

356 352
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bemanningsplanering, vilket är särskilt viktigt nu då heltidsresan 
är införd i alla verksamheter och mer rörlig tid finns att fördela. 

Heltidsresan inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är i gång med heltidsresan. Tillsam-
mans med fackliga företrädare pågår ett gemensamt arbete för 
att öka sysselsättningsgraden för medarbetare som önskar högre 
sysselsättning. 

Kompetensförsörjning
Medelåldern i kommunen är i princip oförändrad från 2019. Ålders-
strukturen har en övervikt åt åldersgruppen 50 år och äldre vilket 
kan skapa utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning. För att 
tillgodose kompetensbehovet som genereras av Sotenäs kommun, 
kommande pensionsavgångar krävs alltjämt ett långsiktigt arbete 
med kompetensförsörjning. 

Under 2020 pågår arbete med kompetensförsörjningsplan. 
Planen säkerställer att medarbetarna utifrån behov får kompetens-
utveckling och att framtida behov säkras. Som stöd i utvecklingen 
har omställningsfondens medel använts för finansiering. Detta är ett 
arbete som måste ske kontinuerligt för att möta framtidens behov. 

Vakansprövning och kompetensväxling
Framöver behöver Sotenäs skapa förutsättningar för att bedriva en 
hållbar verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt 
som kraven på offentlig verksamhet ökar. Det ekonomiska läget i 
Sveriges kommuner är dessutom ansträngt, och en ändamålsenlig 
bemanningsstrategi är ett viktigt instrument för att främja kvalitet 
och effektivitet. Genom vakansprövning säkerställs att nyrekryte-
ring endast sker i nödvändiga fall och att kompetensväxling sker 
i de fall inriktningen på tjänsten behöver ändras. Utöver detta 
säkerställs att befintliga medarbetares kunskaper och erfarenheter 
tas tillvara i första hand.

Extratjänster
Sotenäs arbetar på olika sätt för att kunna bemanna bristyrken där 
bland annat pensionsavgångar genererar brist på personal. Exempel 
på detta är ett projekt med extratjänster inom utbildningsförvalt-
ningen som i samarbete med arbetsmarknadsenheten syftar till att 
kombinera utbildning och praktik för människor som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Den  marina återvinningscentralen har 

också kunnat erbjuda extratjänster för personer som tar sitt första 
steg in på arbetsmarknaden.

Pensionsavgångar
Personalomsättningen sjunker från 9 procent 2019 till 6 procent 
2020.  Den totala personalomsättningen uppgick under året till 
6,3 procent varav pensionsavgångar stod för 2,3 procent. Pensions-
avgångar de kommande åren påverkar personalförsörjningen och är 
en viktig parameter att ta hänsyn till vid verksamhetens planering 
framåt. Vid en förväntad pensionsavgång vid 65 års ålder är det cirka 
20 medarbetare totalt i kommunen som kommer att gå i pension 
årligen de närmsta fyra åren. Med en förändrad pensionsålder till 
67 år minskar antalet pensionsavgångarna de närmaste åren något.

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

Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober 2020 med 
en svarsfrekvens på 73 procent. Sotenäs kommun har genomfört 
medarbetarundersökning vartannat år med start 2016. Under 
dessa år har resultatet för de medarbetare som kan rekommendera 
Sotenäs kommun som arbetsgivare förbättrats med 8 procentenheter. 
Ledarskapsindex har höjts från 71 till 74 och medarbetarindex som 
speglar arbetstillfredsställelse från 64 till 72. Samtliga enhetschefer 
har fått resultatet för sin verksamhet samt uppdraget att tillsammans 
med medarbetarna arbeta med förbättringar utifrån fokusområden 
som de gemensamt väljer ut. 

Ledarskapsutveckling
Kommunen har under året genomfört gemensam ledarskapsut-
veckling för alla chefer i kommunen för att skapa samsyn och goda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. Förbättrade resultat i årets 
medarbetarundersökning tyder på att satsningen kring ledarskap 
har gett avsedd effekt i verksamheterna.

Under året genomfördes även en digital arbetsmiljöutbildning 
för att öka kunskapen kring arbetsmiljö och hälsa för samtliga 
chefer och skyddsombud inom kommunen.

Kommunen har även i samarbete med sju andra kommuner 
erbjudit traineeutbildning för blivande chefer för att på så vis möta 
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Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år
Koncernen 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 6 4 2 1

Byggnadsnämnden - - - 1

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden 4 5 5 7

Omsorgsnämnden 13 12 13 8

Totalt kommunen 23 21 20 17

Sotenäsbostäder AB - - 2 1

Sotenäs RehabCenter AB 1 1 - 1

Rambo AB 6 4 3 5

Totalt koncernen 30 26 25 24
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framtidens behov av välutbildade chefer inom verksamheterna.

Övertid
Att bevaka antalet övertidstimmar är en viktig fråga både ur ett 
kostnads- och arbetsmiljöperspektiv. Övertidsersättningen uppgick 
2020 till 2,3 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av årets totala 
personalkostnader. Antalet övertidstimmar har minskat 2020 
jämfört med 2019 till följd av ett antal större insatser som pågått 
under flera år. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Sotenäs kommun ökade under 2020 till 8,9 procent 
och därmed ökar sjukfrånvaron över de tre senaste åren. Genom-
snittet de senaste tio åren uppgår till 6,8 procent. Årets ökning är 
tydligt sammankopplad med de restriktioner som Folkhälsomyn-
digheten utfärdat. Den totala sjukfrånvaron är generellt högre bland 
kvinnor än bland män. Främst ses en ökning av korttidsfrånvaron, 
där förskjutningen från långtids- till korttidsfrånvaro är störst 
inom utbildningsnämnden.

Långtidssjukfrånvaron minskar till följd av att flera verksam-
heter arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron och stärka 
friskfaktorer, vilket bedöms ha gett resultat. 

Högst frånvaro totalt inom kommunen har åldersgruppen upp 
till 29 år med cirka 13 procents frånvaro. Inom denna grupp är det 

medarbetare med en visstidsanställning som står för störst andel.
Fördjupade analyser kommer att genomföras och därefter 

insatser med riktade insatser och aktiviteter för att minska sjukfrån-
varon och öka arbetshälsan. 

Sjuklönekostnaderna exklusive sociala avgifter uppgår 2020 
till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 2,5 mnkr (+36 procent)
jämfört med 2019. Ökningen mellan åren 2018 till 2019 uppgick 
till 23 procent. 

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

Kommunen 2018 2019 2020 2020 2020

Kommunstyrelsen 16 23 20 21 18

Byggnadsnämnden 9 14 30 60 2

Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 30 19 36 35 39

Utbildningsnämnden 14 18 18 18 20

Omsorgsnämnden 16 17 24 24 22

Totalt kommunen 16 18 22 22 20

Sjukfrånvaro totalt Kommunen

% 2018 2019 2020

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 6,3 7,2 8,9

Andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande 
tid av minst 60 dagar 2,7 3,6 3,5

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,8 7,4 9,3

Sjukfrånvaro för män 4,5 6,5 7,1

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 6,4 9,5 13,1

Sjukfrånvaro i åldrarna 30 - 49 år 5,5 7,1 8,5

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,9 6,9 8,5

Sjuklönekostnader i mnkr

Sjuklön dag 2-14 4,7 6,2 8,7

Sjuklön dag 15-90 1,1 0,9 0,8

Summa sjuklön exkl. sociala avgifter 5,7 7,0 9,5



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

Demografisk utveckling
Prognoserna för befolkningsutvecklingen i riket innebär en ökning 
inom åldersgrupperna barn och unga samt för äldre. I gruppen 
äldre är det främst åldersgruppen 80+ som ökar. Detta ställer ökade 
krav på välfärdstjänsterna. Demografiska prognosen för Sotenäs 
kommunkoncern skiljer sig något jämfört med riket. Prognoserna 
visar på ökning i åldersgruppen äldre, men för barn och unga 
förväntas ingen ökning ske. Detta ställer krav på omsorgsverksam-
heten framöver. För att förändra utvecklingen och få ökning även 
för barn och unga och för de i arbetsför ålder ställs också krav på 
tillgång till bostäder och fortsatt god arbetsmarknad. Kommande 
arbete med översiktsplanen är ett viktigt verktyg för långsiktig 
planering framöver, vilken kommer att påverka hela kommun-
koncernen, men också samverkan med det lokala näringslivet.

Effekter av covid-19
Verksamhetsår 2020 har kännetecknats av att hantera covid-19. 
Vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att få för kommun-
koncernen är oklart. Men kan exempelvis påverka genom ökad 
arbetslöshet, ohälsa hos invånare, och ökat försörjningsstöd. I 
Sotenäs syns en ökad arbetslöshet under slutet av året 2020. Vad 
gäller arbetslöshet påverkas kommunen även av omstruktureringen 
som Arbetsförmedlingen genomfört. 

Omställning av verksamhet
Under 2020 har kommunen kompenserats för lägre skatteintäkter 
samt kostnader i samband med pandemin. Framöver visar den 
senaste skatteprognosen på en relativt bra utveckling. En stor 
osäkerhet råder dock kring pandemins påverkan på utvecklingen 
av arbetade timmar och således på skatteintäkterna. Ytterligare 
osäkerhet är de generella bidragen som successivt minskar men även 
på det generella riktade bidraget inom äldreomsorgen. Hur länge 
bidraget ligger kvar eller krav på förbehåll kring bidraget. Denna 
osäkerhet kring intäkter samt den höga volymen investeringar 
innebär att kostnadsbesparingar för kommunens verksamheter 
måste fortgå. 

Pension
Prognosen för de kommande fem åren visar att genomsnittlig 
nivå på pensionskostnader uppgår till 40 mnkr årligen. Kostnader 
avseende ansvarsförbindelsen ligger kvar på samma nivå. Däremot 
syns kostnadsökning för särskilda satsningar, från staten, för vissa 
yrkesgrupper. Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade 
blandmodellen. Under året 2021 förväntas information kring en 
fullfonderingsmodell komma. En sådan förändring av redovisningen 
kommer innebära försämrad soliditet och samtidigt lägre årliga 
pensionskostnader. Väsentligt är ändå framöver att behålla höga 
resultatnivåer för att kunna finansiera investeringar och övriga 
verksamhetsförändringar.  

Företagsetablering
Det pågående arbetet för en kommande landbaserad laxodling i 
kommunen kommer i hög utsträckning, givet att miljötillstånd 
beviljas, att påverka kommunkoncernen. Detta genom ökat antal 
arbetstillfällen, fler helårsboende, och infrastruktur.

Vision 2032
Som ett led i långsiktig planering har en ny vision antagits under 
2020. Detta med tydlig målbild om utstakad inriktning för 
kommunen framöver. Visionen kommer att under kommande 
år innebära en översyn av målen för god ekonomisk hushållning 
inom hela kommunkoncernen. 

Investeringar, lån och borgen
Kommunkoncernen har ett stort tryck på investeringsutgifter 
för kommande år. Detta hänger dels ihop med kommunen men 
också VA-bolaget och bostadsbolaget. För Sotenäs kommun avser 
investeringar främst äldre verksamhetsfastigheter och hamnar. 
Renhållningsbolaget har att införa nytt insamlingssystem vilket 
bland annat innebär investering i nya kärl. VA-bolagets investe-
ringsplaner avser reinvesteringar, omvandlingsområden samt explo-
atering. För bostadsbolaget består utmaningen i nyproduktion för 
att uppnå fullmäktiges mål. Samordning och planeringen avseende 
investeringar kommer att vara i stort fokus under de närmsta åren. 

Sammantaget innebär det att kommunkoncernens låneskuld 
kommer att öka. Detta medföljer ökade borgensåtaganden för 
kommunen. Men också ökade ränte- och kapitalkostnader för 
bolagen. Osäkerhet råder avseende utvecklingen av kommande 
ränteläge. I dagsläget bedöms dock risken för en kraftig ökning av 
räntorna som låg. I samband med de stora investeringarna behövs 
förmodligen taxor för den avgiftsfinansierade verksamheten ses 
över. Satsningarna inom såväl kommunen som kommunens bolag 
förväntas innebära att Sotenäs står bättre rustat att möta framtiden.

Budget 2021
Kommunen budgeterar med ett överskott om 5,5 mnkr för 2021. 
Planen för de kommande åren är att resultatet ska uppgå till 
2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning, vilket 
också bedöms som långsiktigt hållbart och är i linje med uppsatt mål 
för god ekonomisk hushållning. Målsättningen möjliggör fortsatt 
värdesäkring av kommunens tillgångar samt självfinansiering av 
investeringsutgifter.
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73 %
elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen

93 %
brukarbedömd nöjdhet inom hemtjänst

91 %
brukarbedömd nöjdhet särskilt boende

Block 2, ”Kvalitetsredovisning”, redovisar Sotenäs kommuns verksamhet 

under året utifrån jämförelser med andra. Dels jämför sig Sotenäs med fyra 

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

projektet Kommunens kvalitet i korthet.
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Resultatet av brukarbedömningen inom äldreomsorgens 
särsklda boenden är bland de bästa i Sverige.
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Kommunala jämförelser
Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan år 
2000 systematiskt  jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. 
Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under så många år. 
Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. 
Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhetsutveckling.

Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed 
i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga  
kommuner utom Lysekil har ökat i invånarantal 2020 jämfört med 
2019. Lysekil har haft svag negativ befolkningsutveckling jämfört 
med 2011. Övriga kommuner har ökat jämfört med 2011 varav 
Sotenäs med 1 procent, Munkedal 4 procent, Tanum 5 procent, 
och Strömstad 10 procent.

Sotenäs har lägst andel invånare 0 till 20 år inom kommun-
gruppen (17,0 procent) medan Munkedal har flest (23,7 procent) 
vilket närmar sig nivån för riket (24,4 procent). Sotenäs har högst 
andel invånare över 85 år i kommungruppen (4,1 procent) medan 
Strömstad har lägst andel med 2,9 procent. I riket uppgår andelen 
invånare 85 år och äldre till 2,5 procent.

Finansiella jämförelser
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. 

Nettokostnadsutveckling
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 netto-
kostnadsutvecklningen 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.

Resultat
Samtliga kommuner visar stora överskott i boksluten för 2020. Resul-
taten 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. 

Kommunala jämförelser
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Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

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 pensionsåtaganden 
(+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.

Personal
Antal månadsanställda per invånare 
Tanum har de senaste fem åren haft flest månadsanställda per 
1 000 invånare (98 stycken år 2020). Sotenäs ligger näst lägst i 
kommungruppen med 89 månadsanställda per 1 000 invånare. 
Ökningen 2016 beror till stor del på en tillfällig ökning av flykting-
verksamheten. Minskningen av antalet anställda mellan åren 2016 
och 2017 i Sotenäs kommun beror delvis på verksamhetsöver-
gång av VA-verksamheten till Västvatten AB, viket berörde cirka 
20 medarbetare. Under de senaste två åren har Sotenäs kommun 
haft en förstärkt rekryteringsprocess vilket inneburit att all ersätt-
nings- eller nyrekrytering ska godkännas av närmaste chef samt 
personalchef för att samordna eventuella organisationsförändringar, 
använda befintliga resurser på bästa vis och anpassa verksamheten 
efter behoven framåt.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro har ökat inom samtliga kommuner under det gångna 
året. Högst sjukfrånvaro har Munkedals kommun med 9,6 procent 
(+2,1 procentenheter jämfört med 2019), följt av Lysekil med 
9,5 procent (+1,2 procentenheter jämfört med 2019). I Sotenäs 
uppgick sjukfrånvaron till 8,9 procent (+1,6 procentenheter) , och i 
Tanum 8,8 procent (+2,9 procentenheter). Strömstad har den lägsta 
sjukfrånvaron 2020 med 7,9 procent, vilket endast är en ökning 
med +0,9 procent jämfört med året innan. 

Samtliga kommuner ser 2020 en koppling till coronapandemin 
där anvisningen varit att stanna hemma vid minsta symptom.  
Ökningen i Strömstad är dock mycket låg då de sedan ett par år 
arbetat strategiskt med att minska sjukfrånvaron. 

Genomsnittet för kommunal verksamhet i riket år 2020 uppgick 
till 8,3 procent, vilket är en ökning med +1,6 procentenheter jämfört 
med år 2019.

Sjukfrånvaro per kön
Inom samtliga kommuner är sjukfrånvaron högst bland kvinnor. 
Störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor är det i 
Strömstad där det skiljer 4,2 procentenheter vilket delvis beror 
på att Strömstad har den lägsta sjukfrånvaron bland män på 
4,8 procent. Minst procentuell skillnad är det i Sotenäs kommun 
med 2,2 procentenheter mellan män och kvinnor.

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

Kommunala jämförelser
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Godkänt i alla ämnen i åk 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Förskola
Personaltäthet
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan har under en 
tid legat lågt i Sotenäs jämfört med övriga kommuner i kommun-
gruppen. 2019 ökade antal barn per årsarbetare och Sotenäs har 
nu näst flest barn per årsarbetare (5,3). Munkedal ligger högre 
med 5,4 barn per årsarbetare, medan det i Lysekil och Tanum går 
4,9 barn per årsarbetare i förskolan, tätt följt av Strömstad med 
4,8 barn per årsarbetare. Snittet i riket uppgår 2019 till 5,2 barn 
per årsarbetare. 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i Sotenäs kommun ligger 
på ett snitt jämfört med riket och under 2020 låg personaltätheten 
på 5,1 barn per årsarbetare. Förändringen från tidigare år är ett 
resultat av en anpassning av verksamheten. 

Andel förskollärare
Sotenäs har en hög andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen jämfört med övriga i kommungruppen. I Sotenäs 
har 2019 54 procent av årsarbetarna en förskollärarexamen eller 
motsvarande. Näst högst andel har Lysekil med 44 procent, därefter 
Munkedal med 39 procent, Strömstad med 33 procent och Tanum 
med 32 procent.

En hög andel högskoleutbildad personal inom förskolan är 
kostnadsdrivande då löneläget är högre för förskollärare än för 
barnskötare. I Sotenäs uppgår nettokostnadsavvikelsen för försko-
leverksamhet till 7 mnkr (17 procent), medan den i Munkedal 
uppgår till -5mnkr (-7 procent). Andra faktorer som påverkar 
nettokostnadsavvikelsen är till exempel övriga kostnader så som 
lokalkostnader, och befolkningsstruktur. 

Grundskola
Personaltäthet
Antal elever per lärare (årsarbetare) i årskurs 1-9 skiljer sig inte 
längre särskilt mycket inom kommungruppen. Flest elever per 
årsarbetare har Sotenäs (11,9) och högst personaltäthet är det 
i Strömstad med  11,4 elever per årsarbetare. Kommunerna är 
dock alla relativt lärartäta jämfört med riket då snittet uppgår till 
12,2 elever per lärare.

 Under 2020 hade Sotenäs kommun 11,3 elever per lärare (årsar-
betare) vilket innebär en liten minskning från 2019. Förändringen 
beror på en strukturförändring av personalgruppen.

Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan i Sotenäs uppgick 
2019 till 13 procent, motsvarande 9 mnkr. Störst påverkan på 
nettokostnaden har personalkostnaden som står för 50 procent 
av bruttokostnaden. 

Godkänt i alla ämnen årskurs 9
Sotenäs och Tanum har flest andel elever i årskurs 9 (inklusive 
nyanlända elever och elever med okänd bakgrund) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (73 procent), inom kommun-
gruppen. Följt av Strömstad (72 procent) och Lysekil (67 procent). 
Munkedal ligger lägre än övriga med 52 procent av eleverna som 
når kunskapskraven i årskurs 9. 

Sotenäs kommun gör en medveten satsning med läs- och 
kunskapsutvecklande arbete redan från förskola och förskoleklass 
med förväntningar på ökade kunskapsresultat i alla årskurser och 
ämnen framöver.

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

Meritvärdet i Sotenäs kommun har legat ganska jämt de senaste 
åren förutom 2019 då eleverna nådde ett högt resultat på 233 merit-
poäng i snitt. Under 2020 ligger resultatet mer i nivå med tidigare 
år och det genomsnittliga meritvärdet hamnade på 216 poäng. För 
flickor uppgick snittet till 246 poäng och för pojkar till 180 poäng.

Strömstad ligger bäst till i kommungruppen med 225 poäng, 
följt av Tanum och Sotenäs med 216 poäng, samt Lysekil med 212 
poäng. Munkedal ligger betydligt lägre än övriga kommuner i 
med 192 poäng. Samtliga kommuner ligger under snittet i riket 
som uppgick till 236 poäng.

Gymnasieskola
Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år 
Sotenäs och Strömstad hade lägst andel gymnasieelever som inom 
fyra år efter påbörjade studier har en examen eller studiebevis år 
2020; med 70 respektive 65 procent av samtliga gymnasieelever.
Tanums kommun hade bäst resultat inom kommungruppen med 
78 procent, följt av Munkedal med 76 procent. I Lysekil uppgick 
andelen 2020 till 73 procent. Samtliga kommuners resultat har 
förbättrats 2020 jämfört med föregående år. Genomsnittet för riket 
uppgick till 71 procent.

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

Omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg 
Kostnaden för försörjningsstöd mätt i kronor per invånare har ökat 
med 140 procent i Sotenäs sedan 2014, från 277 kr per invånare år 
2014 till 664 kronor per invånare år 2020. Antal hushåll med försörj-
ningsstöd har minskat i Sotenäs. Under 2020 härleds ökningen 
istället till ett ökat antal hushållsmedlemmar i de familjer som 
sökt försörjningsstöd.  

I Strömstad är kostnaden lägst med 516 kr per invånare, 
medan Lysekil är dyrast med 1 146 kronor per invånare, tätt följt 
av Munkedal. 

Lysekil och Munkedal placerade sig 2019 bland de 25 procent 
dyraste kommunerna i Sverige per invånare, medan Strömstad och 
Tanum placerade sig bland de 25 procent billigaste.

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

I Sotenäs kommun tar det i genomsnitt endast två dagar från 
ansökan till beslut, vilket är bäst i kommungruppen och även bäst 
i riket! I Munkedal och Strömstad var väntetiden 2020 sju dagar i 
genomsnitt, medan det tog dubbelt så lång tid i Lysekil och Tanum 
med 13 respektive 15 dagar. Samtliga kommuner i norra Bohuslän 
hade dock bra resultat jämfört med riket där medelvärdet uppgick 
till 16 dagar.

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

Kommunala jämförelser
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Kommunala jämförelser

Äldreomsorg
Sotenäs har näst störst andel av befolkningen som är 80 år och 
äldre (7,9 procent), efter Lysekil (8,1 procent). Genomsnitt för riket 
är 5,2 procent. Sotenäs har högst andel av befolkningen 85 år och 
äldre inom kommungruppen (4,1 procent) medan andelen i riket 
uppgår till 2,5 procent.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
Skillnaderna mellan kommunerna i antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar har de senaste åren minskat. 
Sotenäs ligger 2020 sämst till i jämförelsen, där brukare i genomsnitt 
möter 17 olika personal, jämfört med Tanums 16 och övrigas 14.

I Sotenäs pågår ett arbete för att öka personalkontinuiteten 
genom att arbeta med kontaktmannaskap och förbättrad planering 
av personal.

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

I Sotenäs arbetar verksamheten vidare för en god omsorg 
samt kommunikation för att den enskilde ska uppleva nöjdhet 
i utförandet. Ett behov av att minska känslan av ensamhet har 
uppmärksammats och kommunen har påbörjat ett arbete för att 
ge stöd utifrån detta.

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

Sotenäs har kortast väntetid inom kommungruppen med 25 
dagar, följt av Lysekil (36 dagar) och Munkedal (42 dagar). Tanum 
och Strömstad har betydligt sämre utfall, där väntetiden 2020 varit 
64 respektive 68 dagar. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent 
bästa kommunerna i Sverige. 

Väntetiden i Sotenäs för inflyttning på särskilt boende beror 
till viss del på färre antal ansökningar under 2020. Vilket medfört 
att ledig plats kunnat erbjudas snabbare. Samtidigt har pandemin 
påverkat in- och utflyttningar då smittspridning medfört att restrik-
tioner behövts för att säkerställa att smittvägar bryts. Det finns 
även en framtagen rutin för in- och utflyttning på särskilt boende 
som medför ett bra flöde vid ledig plats.

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

Resultatet 2020 kan delvis härledas till pågående pandemi. 
Personer som bor på särskilt boende och deras anhöriga har upplevt 
inskränkningar i sin vardag i och med besöksförbud och restrik-
tioner i tillgänglighet

Sotenäs och Tanum placerar sig 2019 bland de 25 procent dyraste 
kommunerna i Sverige per invånare 80 år och äldre, medan Lysekil 
placerar sig bland de 25 procent billigaste.
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Kommunens kvalitet i korthet
Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt; 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

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

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

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

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

Sammanfattning
Här lyckas vi bra
Sotenäs kommun presterar bra jämfört med andra inom områdena;  
kunskapskrav i grundskolan och andelen nyanlända som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar 
är hög. 

Brukarbedömningen inom särskilt boende visar på mycket 
goda resultat. Kostnaden för funktionsnedsättning är låg i Sotenäs 
samtidigt som brukarbedömningarna ligger på medelvärdet 2020 
och strax över medelvärdet 2019.

Väntetiden på beslut om försörjningsstöd är lägst i riket! 

Utvecklingsområden
Kostnaden per elev i grundskolan sjunker stadigt sedan 2017 men 
var fortfarande bland de 25 procent högsta i riket 2019. Kostnaden 
per elev i gymnasieskolan ökade med 10 procent mellan åren 2018 
till 2019, och var då bland de 25 procent dyraste i riket.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar är fortsatt bland de 
25 procent sämsta i jämförelsen men har ökat under 2019.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende är ett relativt nytt 
nyckeltal, där kommunen inte erhåller några poäng 2020.

Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslutat deltagande 
i arbetsmarknadsenheten och andelen elever inom SFI som klarat 
minst två kurser har minskat kraftigt 2019 jämfört med 2018 och 
befinner sig nu i det nedre skiktet i jämförelsen. 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 
förbättras men är fortsatt låg jämfört med riket, precis som antal 
kg insamlat hushållsavfall per person i kommunen är fortsatt hög.

Barn och unga
Inom förskolan har antalet inskrivna barn per personal ökat i takt 
med att kostnaden per inskrivet barn minskat. 

Inom grundskolans kvalitetsmått placerar sig Sotenäs generellt 
mycket bra bland deltagande kommuner, däremot är kostnaden per 
elev i grundskolan fortsatt högt. Kostnaden har dock minskat under 
de senaste åren och ligger 2019 vid gränsvärdet till de 25 procent 
dyraste i Sverige. 

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom fyra år har 
ökat 2020 och är nu i paritet med medelvärdet bland kommunerna.

Stöd och omsorg
Inom individ- och familjeomsorg har resultaten generellt försämrats 
något under 2020 jämfört med året innan. Väntetid i antal dagar för 
beslut om försörjningsstöd har dock legat bland de 25 procent bästa 
i landet under de senaste åren, Sotenäs har nu kortaste väntetiden 
i riket. Medelvärdet i riket är 16 dagar. 

Resultatet ev brukarbedömning inom LSS ligger bland de 
50 procent mellersta i riket. 

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

Personalkontinuiteten, det vill säga det antal personer som 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod uppgick till 
17  personer 2019 och 2020. Medelvärdet i riket 2020 uppgick till 
15.  Andelen brukare som är nöjda med hemtjänsten är mycket 
högt och uppgår till 93 procent år 2020, jämfört med medelvärdet 
i riket  som uppgår till 81 procent.

Samhälle och miljö
Andelen som får svar på e-post inom en arbetsdag, som direkt får 
svar på en enkel fråga via telefon ökar 2020 jämfört med föregå-
ende år. Samtidigt har andelen som upplever ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen sjunkit något och ligger relativt lågt 
i undersökningen.

Inom arbetsmarknadsområdet har resultaten sjunkit 2019 
och 2020 jämfört med året innan, dock var andelen som lämnade 
etableringsuppdraget och började arbete eller studera fortsatt hög. 

Antal insamlat kg hushållsavfall har legat högt i Sotenäs över 
tid. 2020 uppgår det till 627 kg, jämfört med medelvärdet för riket 
som uppgår till 503 kg. Antal fritidshus, gästnätter samt in- och 
utpendling påverkar utfallet och justeras i jämförelsen enligt 
schablonberäkning. 

Sotenäs har legat högre än snittet vad gäller andelen kommu-
nala miljöbilar mellan 2014 och 2019. 2020 sjunker dock resultatet 
under medelvärdet i riket. 

Andel ekologiska livsmedel har varit och är fortsatt lågt jämfört 
med andra. 2019 uppgick andelen i Sotenäs till 22 procent jämfört 
med 30 procent som avser medelvärdet i riket. 
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Barn och unga 2017 2018 2019 2020

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,9 4,6 5,3 ↓
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 165 179 161 ↑
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel i % 80 96 80 -

↓

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel i % 93 95 91 93 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % 79 82 87 96 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel i % 88 84 86 96 ↑
Elever i åk. 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel i % - - - 79

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel i % 96 93 91 95 ↑
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, tkr/elev 129 127 123 ↑
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel i % 82 75 66 70 ↑
Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 128 138 151 ↓
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/ 1000 invånare 0-18 år 64 37 41 ↑
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 20 16 21 ↑
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel i % - 24 -

Stöd och omsorg 2017 2018 2019 2020

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel i % - - 73 72 ↓
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i % 81 76 85 78 ↓
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 8 2 2 2 →

Kostnad individ- och familjeomsorg, tkr/invånare 4 3 4 ↓
Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel i % - - 80 -

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel i % 62 - - 73 ↑
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, tkr/invånare 6 7 6 ↑
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 32 37 33 41

↓

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av maxpoäng), % - - 40 0 ↓
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 91 88 92 91 ↓
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 94 94 91 93 ↑
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 19 20 17 17 →

Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80+ 263 252 264 ↓

Samhälle och miljö 2017 2018 2019 2020

Andelen som får svar på e-post inom en dag, i % 70 78 70 91 ↑
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, i % 70 54 52 54 ↑
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, (andel av maxpoäng ) i % 80 82 84 82 ↓
Delaktighetsindex, (andel av maxpoäng) i % - - 79 61 ↓
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel i % 38 31 22 19

↓

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel i % 25 43 34 ↓
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel i % 86 56 50 ↓
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - 65 - ↑
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar - 0 26

↓

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 640 654 627 ↑
Miljöbilar i kommun-organisationen, andel i % 43 48 47 31 ↓
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 14 20 22 ↑



 18 mnkr
årets resultat för kommunen

 32 mnkr
årets bruttoinvesteringar i kommunen

 70 %
soliditet enligt balansräkningen

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

återfinns koncernens och kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys och 

balansräkning. Därefter följer kommunens driftredovisning, investeringsre-

dovisning, samt en 20-årig återblick i räkenskaperna. 
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Sopmaskinen som utgjorde en av årets investeringar kommer 
användas för att vårstäda undan gruset från vägarna i våra 
samhällen.
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Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter 2 336,9 352,0 161,6 178,0 -

Verksamhetens kostnader 3, 24 -775,6 -787,0 -650,4 -669,2 *-505,0

Avskrivningar 4 -63,9 -67,8 -31,1 -35,9 -29,4

Verksamhetens nettokostnader -502,6 -502,8 -519,9 -527,1 -534,4

Skatteintäkter 5 477,4 474,5 477,4 474,5 480,5

Generella statsbidrag och utjämning 6 45,8 68,4 45,8 68,4 52,4

Verksamhetens resultat 20,7 40,1 3,3 15,7

Finansiella intäkter 7 1,7 0,9 3,8 2,9 2,8

Finansiella kostnader 8 -11,5 -12,2 -0,6 -0,5 -0,3

Resultat efter finansiella poster 13,8 32,4 6,4 18,1 1,0

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1 1,0
* Verksamhetens budgeterade nettokostnader

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1 1,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 70,0 72,0 33,3 37,7 29,4

Poster som redovisas i annan sektion 9 -2,3 8,5 - 8,5 -1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 78,5 109,3 39,7 64,3 29,4

Kapitalbindning

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter -5,7 0,7 -5,7 0,7 -

Förändring kortfristiga fordringar 2,4 -2,3 5,8 -4,4 -

Förändring långfristiga skulder 8,8 3,6 -0,9 -0,7 -

Förändring kortfristiga skulder 3,0 9,7 -4,0 16,8 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 87,0 121,0 34,9 76,7 -

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -85,6 -67,5 -33,5 -28,7 -37,9

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 5,6 7,9 4,2 7,5 7,9

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80,0 -59,6 -29,3 -21,2 -30,0

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag - - 3,1 - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut 23,1 -4,9 - - -

Förändring långfristig leasingskuld -2,2 -7,8 -6,8 -16,7 -

Förändring kortfristig leasingskuld - 8,6 - 8,6 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,9 -4,1 -3,7 -8,1 -

Årets kassaflöde 27,9 57,3 1,9 47,4 -0,6

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 96,2 124,1 77,6 79,6 79,6

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 124,1 181,4 79,6 127,0 79,0



Balansräkning

Balansräkning

Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2,4 2,0 2,4 2,0

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 363,2 1 352,7 477,1 444,3

   Pågående ny- och ombyggnad 12 53,7 39,0 5,0 13,1

   Maskiner och inventarier 13 51,5 60,0 23,9 25,6

   Övriga materiella anläggningstillgångar - - - -

Finansiella anläggningstillgångar 14 4,4 4,4 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 1 475,2 1 458,3 537,3 514,1

Bidrag till infrastruktur - - - -

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 15 12,9 12,1 12,8 12,1

Fordringar 16 96,0 98,3 65,5 69,9

Kortfristiga placeringar - - - -

Kassa och bank 17 124,1 181,4 79,6 127,1

Summa omsättningstillgångar 232,9 291,8 157,9 209,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 708,1 1 750,1 695,2 723,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 591,1 602,0 483,2 489,8

Justering av eget kapital 4,9 5,7 0,1 -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1

Summa eget kapital 18 606,9 636,6 489,8 507,9

   varav resultatutjämningsreserv 17,5 20,020,0 17,5 20,020,0

   varav övrigt eget kapital 589,4 616,6 472,3 487,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 11,8 13,6 11,8 13,6

Uppskjuten skatteskuld 15,8 16,9 - -

Övriga avsättningar 20 3,0 2,8 - -

Summa avsättningar 30,5 33,3 11,8 13,6

Skulder

Långfristiga skulder 21 912,6 903,6 77,5 60,0

Kortfristiga skulder 22 158,3 176,6 116,2 141,6

Summa skulder 1 070,9 1 080,2 193,7 201,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 708,1 1 750,1 695,2 723,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

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

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna 19 224,7 223,6 224,7 223,6

  Övriga ansvarsförbindelser 23 11,2 10,8 790,6 786,5

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 237,7 236,3 1 015,3 1 010,2
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Notförteckning
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal bokföring och redovisning innehålla en förvaltningsberättelse, re-
sultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt en sammanställd redovisning bestående av samman-
ställda resultat- och balansräkningar för kommunen och de kommunala koncernföretagen som är av väsentlig 
betydelse för kommunen. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. 

Not 1 Redovisningsprinciper
I januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning, LKBR, i kraft. Lagen ska tillämpas redan från räkenskaps-
året 2019. LKBR innebar förhållandevis stora förändringar, vilket 
medförde ett behov för Rådet för kommunal redovisning, RKR, 
att se över rekommendationer, idéskrifter och informationer. Flera 
nya rekommendationer har utkommit i slutet av 2018 och under 
2019. Kommunen har påbörjade en anpassning av redovisning 
och rapporter till RKR:s rekommendationer i bokslut 2019 och 
har fortsatt under 2020.

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

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

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

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värdet minskat med avskrivningar. Har en anläggningstillgång på 

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

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

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

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

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

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen och beräknas för 
de kommunalt anställda enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för de 
kommunala företagen har skett i de sammanställda räkenskaperna 
enligt de principer och regler som gäller för företagen.

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

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

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

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Proportionell konsolide-
ring innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagets tillgångs- 
och skuldposter respektive kostnads- och intäktsposter har tagits 
med i den sammanställda redovisningen. Interna mellanhavanden 
mellan enheterna i koncernen har i allt väsentligt eliminerats. 
Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i koncernbalansräk-
ningen som eget kapital (78 procent) och skatteskuld (22 procent). 
    Koncernen omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen 
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är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter 
AB och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs, vilka ägs till 100 procent, 
samt Rambo AB till 25 procent. Inga förändringar i samman-
sättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. 
Alla koncernföretag omfattas av de sammanställda räkenskaperna.

Registervård under året
En betydande registervård har genomförs under 2020, där bland 
annat samtliga anläggningsbidrag utrangerats.  

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

Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen innehåller kommunens samlade inves-
terings- och exploateringsverksamhet. Under 2021 kommer arbete 
göras för att rensa investeringsredovisning och anläggningstillgångar 
från poster som avser exploatering.

Enskilda investeringsprojekt med ett utfall om tio prisbasbelopp 
eller mer specificeras i investeringsredovisningen på varav-rader, 
samt beskrivs i text. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalkylmässiga simuleringar
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

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

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

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

• internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad,
• lokalvård debiteras av kommunens lokalvårdsenhet till självkostnad,
• kost debiteras av kommunens produktionskök till självkostnad, 

beräknad på portionspris

Schablonmässig interndebitering
Kostnader för telekommunikation fördelas utifrån schablon.

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

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

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Försäljningsintäkter 34,2 62,3 15,3 15,5

Taxor och avgifter 115,5 87,6 38,0 39,5

Hyror och arrenden 103,7 103,0 26,7 24,9

Bidrag från staten 37,3 41,0 37,2 40,4

EU-bidrag 2,9 5,5 2,9 5,5

Övriga bidrag 24,4 23,3 22,9 23,3

Försäljning av  
verksamhet och konsulttjänster 10,8 6,5 10,8 9,9

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 1,2 9,2 1,2 9,2

Försäljning av 
anläggningstillgångar 3,2 5,7 2,9 5,6

Övriga verksamhetsintäkter 3,7 7,8 3,7 4,2

Summa verksamhetens intäkter 336,9 352,0 161,6 178,0

Not 3  Verksamhetens kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Personalkostnader 426,0 434,9 402,0 411,4

Sociala avgifter enligt lag och avtal 47,7 48,3 41,1 41,2

Lämnade bidrag 15,3 25,8 17,8 *28,6

Köp av huvudverksamhet 97,6 84,0 69,6 60,2

Lokalhyror och markhyror 6,5 15,9 16,0 14,9

Bränsle, energi och vatten 22,4 26,8 12,7 9,5

Material, tjänster och övriga 
verksamhetskostnader 156,9 145,3 91,2 101,4

Realisationsförluster och 
utrangeringar 0,0 0,3 - -

Anskaffningskostnad sålda 
exploateringsfastigheter 0,0 2,0 - 2,0

Bokslutsdispositioner 0,5 1,166

Uppskjuten skattekostnad 1,4 0,783

Bolagsskatt 1,1 1,640 - -

Summa 775,6 787,0 650,4 669,2
*Lämnade bidrag ökar tillfälligt 2020 på grund av genomförd registervård

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Inkomstutjämningsbidrag 41,3 43,0 41,3 43,0

Kommunal fastighetsavgift 32,2 34,5 32,2 34,5

Bidrag för LSS-utjämning -9,8 -7,6 -9,8 -7,6

Kostnadsutjämningsbidrag -27,6 -30,0 -27,6 -30,0

Regleringsbidrag 6,4 9,3 6,4 9,3

Övriga bidrag 3,3 19,3 3,3 19,3

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 45,8 68,4 45,8 68,4

Not 4  Avskrivningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Inventarier 7,3 5,5 4,0 3,9

Fastigheter och anläggningar 56,6 62,3 27,1 32,0

Summa 63,9 67,8 31,1 35,9

Not 5  Skatteintäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Preliminär kommunalskatt 481,0 483,2 481,0 483,2

Preliminär slutavräkning 
innevarande år -3,9 -6,5 -3,9 -6,5

Slutavräkningsdifferens 
föregående år 0,2 -2,2 0,2 -2,2

Summa skatteintäkter 477,4 474,5 477,4 474,5
Kommunen har använt sig av SKR:s decemberprognos. 

Not 7  Finansiella intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utdelningar på aktier och andelar 1,3 0,6 1,5 0,6

Ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3

Borgensavgift Sotenäsbostäder 0,0 1,9 1,9 1,9

Övriga finansiella intäkter - -2,0 - -

Summa finansiella intäkter 1,7 0,9 3,8 2,9

Not 8  Finansiella kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Räntekostnader, lån 10,9 11,7 - 0,0

Räntekostnader, 
pensionsavsättning 0,4 0,3 0,4 0,3

Borgensavgift till Sotenäs kommun 0,0 0,0 - -

Förlust vid försäljning/nedskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 - -

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa 11,5 12,2 0,6 0,5

Not 9  Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avskrivningar 63,9 67,8 31,1 35,9

Nedskrivningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Gjorda avsättningar - 2,8 - 1,8

Återförda avsättningar 0,2 - -0,5 -

Intäksförda ej likvida gåvor - - - -

Upplösning av bidrag till 
infrastruktur - - - -

Orealiserade kursförändringar - - - -

Övriga ej likviditetspåverkande 
poster 5,9 1,4 2,7 -

Summa 70,0 72,0 33,3 37,7

Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat samt upp- 
och nedskrivning för materiella 
anläggningstillgångar -2,3 8,5 - 8,5
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Not 15  Förråd m.m.
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Förråd och lager 0,1 0,1 - -

Bostadstomter i exploateringsomr. 8,7 8,6 8,7 8,6

Industritomter 4,1 3,4 4,1 3,4

Summa 12,9 12,1 12,8 12,1

Not 11  Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 254,2 2 297,2 800,2 822,1

Årets inköp 46,5 60,0 23,2 17,7

Försäljningar -6,3 -4,1 -1,3 -0,6

Utrangeringar - -23,1 - -23,1

Överföringar 2,8 3,5 0,0 -

Utgående anskaffningsvärde 2 297,2 2 333,6 822,1 816,1

Ingående ack. avskrivningar -910,3 -962,0 -378,6 -403,0

Försäljningar 2,9 2,9 1,3 0,6

Utrangeringar - 10,0 - 10,0

Överföringar - 0,0 - -

Årets avskrivningar -54,6 -56,9 -25,7 -29,3

Utgående ack. avskrivningar -962,0 -1 006,0 -403,0 -421,7

Ingående ack. nedskrivningar -1,5 -1,5 - -

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Årets nedskrivningar/
återföringar 0,0 0,1 - -

Utgående ack. 
nedskrivningar -1,5 -1,4 - -

Leasade 
verksamhetsfastigheter 29,4 26,5 57,9 49,9

Utgående redovisat värde 1 363,1 1 352,7 477,0 444,3

Avskrivningstider 
(genomsnittliga i antal år) i.u. i.u. 24,5 25,0

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för 
deponi; se avsnittet Upplysningar om redovisningsprinciper.

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 2,1 2,8 2,1 2,8

Inköp 0,8 0,2 0,8 0,2

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 2,8 3,1 2,8 3,1

Avskrivningar
Ingående avskrivningar 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Försäljningar / utrangeringar - - 0,3 -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -0,4 -0,6 -0,4 -0,6

Utgående ack. avskrivningar -0,4 -1,0 -0,4 -1,0

Utgående redovisat värde 2,4 2,0 2,4 2,0

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) 4,6 5,0 4,6 5,0

Not 12  Pågående ny- och ombyggnadsarbeten
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 37,9 53,6 2,5 5,0

Årets anskaffningar 25,3 40,3 3,0 8,2

Överfört till byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner, inventarier 0,3 -10,1 0,3 -0,1

Omklassificering - -3,7 - -

Försäljningar och nedskrivningar -9,9 -41,1 -0,8 -

Bokfört värde 53,7 39,0 5,0 13,1

Not 13  Maskiner och inventarier
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 171,7 182,9 110,6 116,4

Inköp 18,4 16,7 6,3 5,7

Försäljningar -6,7 -0,8 -0,3 -

Omklassificering - 0,2 - -

Utrangeringar -0,5 -3,4 -0,2 -3,4

Överföringar 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående anskaffningsvärde 182,9 195,7 116,4 118,8

Ingående avskrivningar -130,5 -131,5 -88,9 -92,5

Försäljningar 1,3 0,7 0,3 -

Utrangeringar 5,2 -2,3 0,1 -2,3

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -7,4 -2,6 -4,0 1,6

Utgående ack. avskrivningar -131,4 -135,7 -92,5 -93,2

Utgående redovisat värde 51,5 60,0 23,8 25,6

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) i.u. i.u. 11,9 i.u.

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Aktier, stiftelsekapital i 
koncernföretag - - 24,8 24,8

Övriga aktier, andelar  
och värdepapper 4,4 4,4 3,6 3,6

Långfristig utlåning - - 0,6 0,6

Summa 4,4 4,4 29,0 29,0
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Not 19  Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning till pensioner 
inklusive löneskatt 12,2 11,8 12,2 11,8

Nyintjänad pension, varav

  förmånsbestämd ålderspension - - - -

  särskild avtalspension -0,3 1,3 -0,3 1,3

  efterlevandepension - - - -

  övrigt - - - -

Årets utbetalningar -0,3 -0,5 -0,3 -0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,3 0,3 0,3

Ändring av försäkringstekniska 
grunder - -0,0 - -0,0

Övrig post -0,1 0,5 -0,1 0,5

Minskning av avsättning genom 
tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av avsättning 
med anledning av värdeförändring 
på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt 0,0 0,2 -0,0 0,2

Summa avsatt till pensioner 
inklusive löneskatt 11,8 13,6 11,8 13,6

Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse för 
pensioner värde 229,2 224,7 229,2 224,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,6 5,3 5,6 5,3

Ändring av  
försäkringstekniska grunder - -0,9 - -0,9

Nyintjänad pension -1,2 -0,0 -1,2 -0,0

Årets utbetalningar -8,6 -9,3 -8,6 -9,3

Övrig post 0,7 4,1 0,7 4,1

Minskning av ansvarsförbindelse 
genom tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av ansvars-
förbindelse med anledning av värde-
förändring på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

Utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inklusive löneskatt 224,7 223,6 224,7 223,6

Totala pensionsförpliktelser 237,0 237,3 237,0 237,3

Finansiella placeringar avseende 
pensioner - - - -

Återlånade medel 232,8 232,8 283,4 232,8

Del av förpliktelsen tryggad genom 
försäkring 42,2 44,7 42,2 44,7

Utredningsgrad 98 % 99 % 98 % 99 %

Överskottsfond hos KPA - - - -

Överskottsfond hos Skandia 2,9 3,7 2,9 3,7

Antal anställda med rätt till 
visstidspension - - - -

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt PBF 1 1 1 1

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt OPF-KL - - - -

Den del av pensionsskulden som uppkommit före år 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 
till personalen uppgår till 224,7 mnkr inklusive löneskatt för 2019.

Not 17  Kassa och bank
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Kassa 4,1 2,7 0,0 0,0

Bank 119,9 178,6 79,5 127,0

Bank, förvaltade medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 124,1 181,4 79,6 127,1
Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter 
AB en checkräkningskredit på 20,0 mnkr. Sotenäsbostäder har en checkräk-
ningskredit på 11,8 mnkr. Krediten är för närvarande outnyttjad.

Not 16  Fordringar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

VA-avgifter 3,8 6,8 - -

Övriga kundfordringar 17,2 14,7 8,5 10,6

Moms 4,9 5,1 4,2 4,8

Övriga kortfristiga fordringar 14,5 15,4 0,7 1,3

Upplupna skatteintäkter 37,0 42,0 37,0 41,0

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 18,7 14,4 15,2 12,2

Summa 96,0 98,3 65,5 69,9

Not 18  Utgående/Ingående eget kapital
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utgående eget kapital 
balansräkningen föreg. år 590,3 606,9 483,2 489,8

Just. obesk. reserver föreg. år 0,8 -5,0 - -

Ingående eget kapital 591,1 602,0 483,2 489,8

Justering av redovisningsprincip 0,1 - 0,1 -

Obeskattade reserver 4,8 5,7 - -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1

Utgående eget kapital 606,9 636,6 489,8 507,9

Från och med 2019 redovisas inte investeringsbidrag från privat sek-
tor i balansräkningen. Dessa påverkar eget kapital med 0,1  mnkr.  
Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt den nya principen.

För koncernen har tillförts 78 procent av obeskattade reserver.
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Not 21  Långfristiga skulder - intäktsdel
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 16,4 15,5 16,4 15,5

Nya investeringsbidrag under året 0,1 0,2 0,1 0,2

Resultatförda investeringsbidrag -0,9 -1,0 -0,9 -1,0

Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 15,5 14,7 15,5 14,7

Upplösningstider (genomsnittliga 
i antal år) 26,6 29,7 26,6 29,7

Förutbetalda anslutningsavgifter 
VA, ingående värde 55,8 67,2 - -

Nya anslutningsavgifter under 
året 13,8 8,5 - -

Resultatförda avgifter -2,3 -2,3 - -

Summa förutbetalda 
anslutningsavgifter 67,2 73,4 - -

Återstående antal år (vägt snitt) 29 31 - -

Summa förutbetalda intäkter 82,8 88,1 15,5 14,7

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt 
över den period över vilken de tillgångar som finansieras med hjälp av inves-
teringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 

Not 20 Övriga avsättningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avsättning för befarade 
skadestånd och slutligt åtagande 
av WWT-slam -

Redovisat värde vid årets början 3,7 2,8 0,1 -

Nya avsättningar - - - -

Ianspråktagna avsättningar -0,8 - - -

Outnyttjade belopp som återförts -0,1 - -0,1 -

Förändring av nuvärdet - - - -

Summa 2,9 2,8 0,0 -

Not 21 Långfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utnyttjad checkkredit

Anläggningslån

Lån från kreditinstitut 775,2 770,3 - -

Skuld för statliga investeringsstöd 15,5 14,7 15,5 14,7

Långfristig leasingskuld 29,4 21,6 57,9 41,2

Resultatfond VA-verksamhet 24,3 22,6 -

Periodiserade VA-anslutningsavg. 67,2 73,4 -

Olof Hasslöfs fond 0,3 0,3 0,3 0,3

Övriga långfristiga skulder 0,7 0,6 3,8 3,7

Summa 912,6 903,6 77,5 60,0

Långfristiga lån hos kreditinstitut:

Kommuninvest i Sverige AB 773,4 770,3 - -

Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,7 - - -

Summa 775,2 770,3 - -

Lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig ränta % 1,40 1,39 - -

Genomsnittlig ränta % exklusive 
derivat 0,25 0,35 - -

Genomsnittlig kapitalbindning, år 2,1 1,9 - -

Långfristiga lån som förfaller till 
räntejustering inom:

0-1 år 169,8 117,3 - -

1-2 år 25,0 91,0 - -

2-5 år 199,0 147,0 - -

5-10 år 381,5 415,1 - -

Summa 775,2 770,3 - -

Genomsnittlig räntebindning 
inklusive derivat, i år 4,51 4,18 - -

Genomsnittlig räntebindning 
exklusive derivat, i år 1,02 1,25 - -

Marknadsvärde 
säkringsinstrument - -

Säkrad låneskuld 421,3 410,0 - -

Marknadsvärde derivat -41,7 -42,4 - -
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Not 23  Övriga ansvarsförbindelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Borgensåtaganden för:

Sotenäsbostäder AB - - 507,8 507,7

Sotenäs Vatten AB - - 245,0 243,0

Sotenäs RehabCenter AB - - 26,7 25,0

Förlustansvar för bostadslån - - - -

Garantiförbindelse Fastigo 0,1 0,1 - -

Övriga borgensåtaganden 11,0 10,7 11,0 10,7

Summa 11,1 10,8 790,6 786,5

Sotenäs kommun har i november 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på dels 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest dels 
medlemskommunernas insatskapital.

Not 24 Uppskattad kostnad för revisionsgranskning
Koncernen Kommunen

Belopp i tkr 2019 2020 2019 2020

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 120 120

Förtroendevalda revisorer 20 20

Total kostnad för 
räkenskapsrevision

140 140

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 213 308

Förtroendevalda revisorer 256 225

Total kostnad för övrig revision 469 533

Total kostnad för revision 609 673

Uppskattad kostnad inkluderar revisionsgranskning för delårsbokslut och 
årsbokslut inklusive årsredovisning. Kostnaden avser både lekmannarevisorer 
och sakkunniga revisorer. 

Notförteckning

Not 22  Kortfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Leverantörsskulder 39,5 41,3 25,0 29,2

Upplupna löner, december / 
retroaktiva löner 4,9 5,3 4,6 4,9

Personalens källskatt, december 7,1 8,0 6,5 7,8

Arbetsgivaravgift , december 8,0 9,1 7,6 8,8

Semesterlöneskuld 28,7 30,7 26,1 29,1

Pensionskostnad individuell del  
inklusive löneskatt 14,3 15,3 14,3 15,3

Upplupen särskild löneskatt 12,1 11,7 11,7 11,5

Förutbetalda skatteintäkter 4,2 12,6 4,2 12,6

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 23,5 29,1 10,0 13,9

Övriga kortfristiga skulder 16,0 13,6 6,3 8,5

Summa 158,3 176,6 116,2 141,6



Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Årets 
utgift

Årets 
inkomst

Årets 
netto

Budget 
2020* 

Avvikelse 
2020

Kommunens investeringsverksamhet

Färdigställda projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -6,2 0,2 -6,0 -18,1 12,1

  varav brandbåt -0,5 - -0,5

Fritid och kultur inkl fastigheter -3,1 0,1 -3,0 -8,7 5,7

  varav tillgänglighetsramp, Hästedalens badplats -1,1 - -1,1

  varav renovering av Ponton A, Springets hamn -0,6 - -0,6

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -4,4 - -4,4 -1,6 -2,8

  varav fasad på Hunnebostrands skola -1,0 - -1,0

  varav ombyggnation av Smögens skola -0,7 - -0,7

  varav kokgrytor i tillagningskök, Sotenässkolan -0,7 - -0,7

Vård och omsorg inkl fastigheter -1,3 - -1,3 -8,4 7,1

Övrig verksamhet -11,5 12,7 1,2 -9,8 11,0

  varav Sopmaskin -1,4 - -1,4

  varav inköp av mark till markreserven -4,9 - -4,9

  varav försäljning av mark från markreserven - 5,1 5,1

  varav Ödegården, exploateringsområde -2,9 5,8 2,8

  varav Hogenäs hamn, exploateringsområde - 1,8 1,8

Summa färdigställda projekt -25,2 13,0 -13,5 -46,5 33,1

Pågående projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -3,6 - -3,6

  varav GC-väg norra Bovallstrand -1,2 - -1,2

  varav översiktsplan -0,8 - -0,8

Fritid och kultur inkl fastigheter -1,5 - -1,5

  varav hygienvårdsanläggning Kleven -0,6 - -0,6

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -1,2 - -1,2

  varav invändiga ytskikt Hedalens förskola -0,6 - -0,6

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,4 - -0,4

Övrig verksamhet -1,5 - -1,5

  varav ventilationsutrustning, Smögens Fiskauktion -0,6 - -0,6

Summa pågående projekt -8,2 - -8,2 -8,2

Summa investeringsverksamhet kommunen -34,8 13,0 -21,7 -46,5 24,8

  varav summa exploatering -2,9 7,6 2,8

  varav summa markförsäljning - 5,1 5,1

Bruttoinvesteringar kommunen -31,8
Investeringsbidrag kommunen 0,2
Nettoinvesteringar kommunen -31,6
* Budget 2020 anges ovan inklusive resultatöverförd budget från 2019.

De kommunala företagens investeringsverksamhet

Sotenäsbostäder AB -9,9 1,1 -8,8 -20,9 12,1

Sotenäs Vatten AB -20,8 8,5 -12,3 -16,4 4,1

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

Rambo AB -10,4 - -10,4 -11,2 0,7

Summa investeringsverksamhet kommunkoncernen -76,0 22,6 -53,4 -95,0 41,7

Bruttoinvesteringar koncernen -73,1

Investeringsbidrag koncernen 0,2

Nettoinvesteringar koncernen -72,9
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Kommunen
Årets investeringar 
Årets investeringsutgifter uppgick till 31,8 mnkr. Ett statligt inves-
teringsbidrag om 0,2 mnkr erhölls för upprustning av cykelparke-
ringen vid Sotenässkolan. Nettoinvesteringarna uppgick därmed 
till 31,6 mnkr. Årets budget uppgick till 37,9 mnkr.  Till det har 
beviljats 8,6 mnkr i resultatöverföring från 2019. Totalt anslag 2020 
uppgick därmed till 46,5 mnkr. Årets nettoinvesteringar är därmed 
14,9 mnkr lägre än årets totala investeringsbudget. 

Under året har ett industriområde vid Ödegården, Väjern, 
exploaterats i syfte att sälja industrimark. Stora delar av området 
har sålts vidare under året, och resterande delar väntas säljas under 
2021. Även ett större område vid Hogenäs hamn har sålts under året. 

Årets markförsäljningar uppgår till 5,1 mnkr varav försäljning 
av mark vid Lindalskogen, Väjern är den enskilt största posten. 
Fem fastigheter har köpts under året för sammantaget 4,9 mnkr. 

Utgifter under året för pågående investeringar som ännu inte 
färdigställts uppgick till 8,2 mnkr.

Större projekt under året

Brandbåt
Brandbåten i Hunnebostrand har bytts ut. Båten kommer att under-
lätta lastning av utrustning samt vid räddningsinsatser av personer 
som ligger i vattnet. Brandbekämpning görs med lös pump som 
tas med vid brandbekämpning.

Tillgänglighetsramp vid Hästedalens badplats
Utformning och placering av en tillgänglighetsramp vid Häste-
dalens badplats i Hunnebostrand har tagits fram i samråd med 
samhällsföreningen och andra intressenter.

Ponton i Springets hamn
Ponton i Springets hamn har renoverats, enligt underhållsplanen. 
Renoveringen har inneburit byte av däck, dåliga flytkroppar och 
stockar. Nya elskåp, ny energisnål LED-belysning samt nya vatten-
poster har installerats. De gamla båtplatserna har justerats för att 
bättre passa kundernas efterfrågan och behov. Pontonen har även 
fått en mera tillgänglighetsanpassad landgång med räcke.

Fasad Hunnebostrands skola
På Hunnebostrands skola har fasaden bytts ut. Det gamla taket har 
rivits ner till råsponten, skadat trä har bytts ut och ny takbeklädnad 
med betongtakpannor uppförts. Vissa väggar har tilläggsisolerats 
och överallt har satts upp ny beklädnad av cementfiberskivor. 
Byggnaden har också fått nya hängrännor och stuprör.

Ombyggnation av Smögens skola
Smögens skola har anpassats inför att förskoleverksamhet flyttar 
in i delar av skollokalerna. Flertalet tidigare klassrum byggs nu om 
till totalt tre förskoleavdelningar. Första etappen var klar i januari 
2021 och en 5-årsgrupp som tidigare funnits på skolan har flyttat 
in i sina nya lokaler. De resterande lokalerna förväntas vara klara 
till påsk 2021. Även skolgården kommer byggas om under 2021.

Kokgrytor till köket i Sotenässkolan
Sotenässkolans tillagningskök har försetts med nya kokkärl. Samti-
digt med kokgrytsbytet har även en hel del avloppsrör bytts ut, 
köksgolvet fått ny beläggning och köksventilationen anpassats.

Sopmaskin
Sopmaskinen som köpts in är liten och nätt och kommer åt där 
större maskiner inte når. Den är utrustad med högtryckstvätt för att 
kunna spola av till exempel parkbänkar och sopkorgar. Maskinen 
sopar grus på våren och skräp och plast från gator och torg övrig 
tid. En kort film av den nya sopmaskinen finns att se här.

Fastighetsköp
Fem fastigheter har köpts under året som ett led i att kunna arren-
deras ut ett större markområde vid en eventuell framtida företagse-
tablering.

Fastighetsförsäljningar
Under året har mark vid Lindalskogen, Väjern sålt i syfte att explo-
ateras till bostäder av privat aktör. Därtill har två fastigheter sålts 
i syfte att användas som industrimark. 

Exploateringsområden
Under året har kommunala byggnader rivits och på Ödegården och 
området har asbestsanerats inför försäljning av industrimark på 
området. Ett större område har sålts av under året och resterande  
delar av Ödegården väntas säljas under 2021. Även ett större område 
vid Hogenäs hamn har sålts under året. 

Pågående projekt
Utformning av en ny gång- och cykelväg norr om Bovallstrand 
pågår, vilken löper utmed sydvästra delen av väg 174 mellan Fabriks-
gatan och Heljerödsgatan. Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter 
bred och 560 meter lång. Projektet genomförs av Trafikverket med 
medfinansiering från kommunen. Arbetena förväntas bli klara 
under våren 2021.

Arbetet med översiktsplanen pågår och samrådshandlingar 
bedöms vara klara våren 2021.

Rivning av den gamla hygienvårdsbyggnaden vid Smyghålet 
på Smögen, samt uppförandet av en helt ny byggnad på samma 
plats pågår och kommer att vara klart under första kvartalet 2021. 

På Hedalens förskola pågår invändig målning, golvbeläggning 
och nytt akustikundertak tillsammans med infällda belysnings-
armaturer i LED, samt nytt avdelningskök.

De kommunala företagen
Kommunfullmäktige har tagit ställning till de investeringspro-
jekt som genomförts av Sotenäs Vatten AB. Bruttobudget för 
VA-verksamheten uppgick 2020 till 30,2 mnkr samt 13,8 mnkr 
för anslutningsavgifter. Främst har genomförts reinvesteringar, 
dessa motsvarar 16,0 mnkr. Omvandlingsområde Hästskobacke har 
påbörjats, genom att projektring och upphandling skett under året. 

Läs om investeringsredovisningens principer i not 1 Redovis-
ningsprinciper.

Investeringsredovisning
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 Belopp i mnkr Netto 
2019

Intäkt 
2020

Kostnad 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
i procent

Verksamhetsindelad driftredovisning

Politisk verksamhet -8,2 0,0 -8,3 -8,3 -10,5 2,2 21 %

Infrastruktur, skydd mm. -42,8 40,3 -85,4 -45,1 -46,3 1,3 3 %

Fritid och kultur -17,3 18,6 -48,1 -29,5 -16,0 -13,5 -85 %

Pedagogisk verksamhet -182,2 27,5 -206,9 -179,4 -183,9 4,5 2 %

Vård och omsorg -202,0 74,6 -304,4 -229,8 -233,4 3,6 2 %

Särskilt riktade insatser -2,4 17,6 -20,1 -2,5 -5,0 2,5 49 %

Affärsverksamhet 8,2 27,3 -14,7 12,6 13,9 -1,2 -9 %

Gemensamma verksamheter 453,0 720,2 -220,2 500,0 482,1 17,9 4 %

Årets resultat 6,4 926,0 -908,2 18,1 1,0 17,1
Justeras: Poster som inte är hänförbara till 
”Verksamhetens intäkter”och ”Verksamhetens 
kostnader” i resultaträkningen

492,5 748,0 -239,0 509,3 506,0 3,3

Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkningen -488,8 178,0 -669,2 -491,2 -505,0 13,8 3 %

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -0,7 - -0,8 -0,8 -0,8 0,0 6 %

Revisionen -0,6 - -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0 %

Valnämnden -0,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 46 %

Överförmyndare -0,8 - -0,8 -0,8 -0,9 0,0 2 %

Kommunstyrelsen 0 %

  varav allmän verksamhet inkl ofördelade medel -57,2 37,5 -96,6 -59,0 -62,3 3,3 5 %

  varav teknisk verksamhet -13,5 124,5 -139,5 -15,0 -16,4 1,4 9 %

Totalt kommunstyrelsen -70,7 162,1 -236,1 -74,0 -78,7 4,7 6 %

Byggnadsnämnden -6,2 6,5 -15,2 -8,7 -10,0 1,3 13 %

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,7 10,0 -11,9 -1,8 -1,7 -0,1 -6 %

Utbildningsnämnden -199,3 30,7 -227,6 -196,8 -201,4 4,5 2 %

Omsorgsnämnden -228,8 80,1 -306,2 -226,0 -231,9 5,9 3 %

Summa nämndsverksamhet -509,2 289,4 -799,3 -509,7 -526,1 16,4 3 %

Övrig gemensam verksamhet

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -15,2 0,2 -14 -13,8 -13,8 0,0 0 %

Förvaltningsgemensamt 3,8 2,7 -3,2 -0,5 -5,7 5,3 93 %

Driftbidrag -3,5 - -15,6 -15,6 -2,6 -13,0 -500 %

Exploateringsverksamhet 1,6 9,6 -2,1 7,5 7,9 -0,4 -5 %

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2,5 5,5 - 5,5 - 5,5

Interna kapitalkostnader 36,1 35,3 - 35,3 35,3 0,0 0 %

Summa skattefinansierad verksamhet -488,8 342,7 -834,2 -491,2 -505,0 13,8 3 %

Planenliga avskrivningar -31,3 - -35,9 -35,9 -29,4 -6,5 -22 %

Summa efter avskrivningar -519,9 342,7 -870,1 -527,1 -534,4 7,3 1 %

Skatteintäkter 477,4 474,5 - 474,5 480,5 -6,1 -1 %

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 45,7 105,9 -37,6 68,3 52,4 15,9 30 %

Finansiella intäkter 3,8 2,9 - 2,9 2,8 0,2 7 %

Finansiella kostnader -0,5 - -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -67 %

Årets resultat 6,4 926,0 -908,2 18,1 1,0 17,1 1 728 %

Driftsredovisning, kommunen



Verksamhetsindelad driftredovisning
Den politiska verksamheten lämnar ett överskott om 2,2 mnkr 
mot budget och avser främst kommunstyrelsens ofördelade medel 
om 1,9 mnkr. 

Infrastruktur och skydd avser verksamheter inom områdena 
bygglov, näringsliv, turism,  gata och park, miljö och räddnings-
tjänst. Dessa lämnar i bokslutet ett överskott om +1,3 mnkr varav de 
största överskotten avser vinterväghållning och bygglovsverksamhet.

 Inom fritid och kultur har en justering av redovisning av anlägg-
ningsbidrag gjorts vilket påverkar verksamheten med -11,8 mnkr. 
Årets gästhamnsverksamhet drog över budget med -0,9 mnkr då 
intäkterna blev 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Uthyrningsverksam-
hetens intäkter har  även de påverkats av corona-restriktioner och 
verksamheten drog över budget med -0,7 mnkr. Driftbidraget till 
Tumlaren blev -0,5 mnkr högre än budgeterat 2020.

Den pedagogiska verksamheten lämnar en positiv budgetav-
vikelse om +5,6 mnkr, vilket främst avser grundskoleverksamhet 
+3,5 mnkr, gymnasieskola +1,1 mnkr och gymnasiesärskola 
+0,8 mnkr jämfört med budget.

Vård och omsorg lämnar en avvikelse om +0,9 mnkr vilket 
utgör en avvikelse mindre än 1 procent av budgetramen och kan 
därför anses vara i nivå med budget. 

Särskilt riktade insatser avser flyktingmottagande och arbets-
marknadsåtgärder. Verksamheten bidrar till resultatet med 
+2,5 mnkr och avser i sin helhet flyktingverksamheten.

Affärsverksamhet avser främst industrihamnar, markförvalt-
ning och tomtexploatering. Årets underskott mot budget avser 
markförvaltning. 

Inom gemensamma verksamheter återfinns nämndsverk-
samhet i form av lokaler och förvaltningsövergripande adminis-
tration,  verksamheter för måltid, lokalvård, drift- och projekt, 
och fordonsenhet. Här återfinns även den verksamhet som nedan 
benämns övrig gemensam verksamhet, avskrivningar, skattein-
täkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift.

Driftredovisning per nämnd
Nämndsverksamhet
Nämnderna har ett positivt utfall i förhållande till fullmäktiges 
tilldelade budgetramar. Avvikelsen uppgick till +16,4 mnkr. Jämfört 
med +14,2 mnkr i avvikelse föregående år. Kommunstyrelsen bidrar  
till avvikelsen med 4,7 mnkr, utbildningsnämnden med 4,5  mnkr 
och omsorgsnämnden med 5,9 mnkr. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaden inom nämndsverk-
samheten endast ökat med 0,5 mnkr eller 0,1 procent av nettokost-
naden 2019. Årets löneökningar uppgick till 8,9 mnkr och kompen-
sation för generella kostnadsökningar uppgick till 1,5 mnkr. I budget 
2020 beslutade kommunfullmäktige om justering av nämndernas 
budgetramar med 10,1 mnkr fördelat; kommunstyrelsen -2,4 mnkr,  
byggnadsnämnden +0,6 mnkr, utbildningsnämnden -5,5 mnkr, 
omsorgsnämnden -2,6 mnkr samt övriga nämnder -0,1 mnkr.

Övrig gemensam verksamhet
Årets pensionskostnader blev -3,7 mnkr högre än budgeterat. I den 
centrala lönepotten lämnades ett utrymme kvar om 4,1 mnkr. En 
momsgenomlysning under året påverkade resultatet med +0,9 mnkr. 

Driftbidragen blev -13,0 mnkr högre än budgeterat och avser 

Tumlaren (-0,5 mnkr), Hav & Land (-0,7 mnkr) samt en justerad 
redovisning av anläggningsbidrag (-11,8 mnkr). 

Exploateringsverksamheten avviker negativt med -0,4 mnkr. 
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar har förbättrat 
resultatet med +5,5 mnkr. Främst på grund av försäljningen av 
mark vid Lindalskogen, Väjern.

Jämfört med föregående år har årets personalomkostnader 
inklusive pensioner minskat med -1,4 mnkr. Driftbidragen har ökat 
med +12,1 mnkr, främst på grund av den förändrade redovisningen 
av anläggningsbidrag.  Årets reavinster från exploateringsverk-
samheten har ökat med +5,9 mnkr och reavinster från övriga 
fastighetsförsäljning med +3,0 mnkr. 

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att utöka årets budge-
terade reavinster från exploateringsverksamheten med +1,5 mnkr, 
samt minska årets budget för driftbidrag till Tumlaren med -0,2 mnkr.

Avskrivningar
Årets avskrivningar blev -6,5 mnkr högre än budgeterat vilket 
påverkas med -4,3 mnkr av registervård som utförts under året. 
Jämfört med föregående år har avskrivningarna ökat med 4,8 mnkr.

Skatteintäkter, kommunal 
utjämning och fastighetsavgift
Skatteintäkter är -6,1 mnkr lägre än budgeterat, och minskar 
jämfört med föregående år. Minskningen avser slutavräkningen 
för 2019 på -6,5 mnkr. De generella bidragen ökar kraftigt jämfört 
med budget (+15,9 mnkr) och föregående år (+20,3 mnkr) vilket 
främst beror på de extra generella statsbidrag som betalats ut med 
anledning av coronapandemin (+17,0 mnkr). Fastighetsavgiften 
ökade med 2,3 mnkr jämfört med 2019. 

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 18,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Verksamhetens intäkter uppgick till 178,0 mnkr vilket är 
29,6 mnkr bättre än budgeterat. Intäkter ökar under 2020 med 16,4 
mnkr (10 procent), jämfört med 2019. Främst beror ökningen på 
vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter och mark (+10,7 
mnkr). Statsbidragen från Migrationsverket har minskat med -6,9 
mnkr medan bidragen från Socialstyrelsen ökat med +4,0 mnkr. 
Därtill har kommunen fått ersättning för sjuklönekostnader med 
5,8 mnkr på grund av covid-19. Under året uppgår erhållna EU-bi-
drag till 5,5 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än 2019. 

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar uppgår till 
-669,2 mnkr, vilket är -22,2 mnkr högre än budgeterat och beror 
delvis på förändrad redovisning av anläggningsbidrag (-11,8 mnkr). 
Årets personalkostnader har ökat med 2,3 procent jämfört med 
2019, vilket är lägre än årets löneökningar.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ökar 
endast med 1,4 procent. Skatteintäkter och kommunal utjämning 
har ökat med 3,8 procent jämfört med 2019 vilket till stor del 
avser de extra statsbidrag som betalats ut för att mildra effekten 
av coronapandemin. Utan dessa extra bidrag ökar skatter och 
kommunal utjämning endast med 0,5 procent.  

Läs om driftredovisningens principer i not 1 Redovisningsprinciper.
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Kommunfullmäktige, valberedning,   
demokratiberedning och partistöd

Fullmäktige visar ett överskott på 46 tkr (föregående år 99 tkr) till 
följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Revision

Kommunrevisionen visade på ett överskott om 2 tkr för 2020. 

Valnämnd

Inga val har hållits under året. Den totala budgetramen uppgick 
för året till 39 tkr.

 
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 13 tkr (föregå-
ende år -101 tkr). Budgetramen har förstärkts med 110 tkr mellan 
åren 2019 - 2020.

 Kommunstyrelsen

Årets utfall uppgår till -74,0 mnkr, vilket är +4,7 mnkr (6,0 procent) 
bättre än budget inklusive 1,9 mnkr i ofördelade medel. Under året 
har nämnden fått ett utökat budgetanslag med drygt 0,6 mnkr 
för projektet "Heltidsresan" samt ökade kostnader för bilvården.

Årets intäkter är 7,5 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna har 
stigit med 2,0 mnkr (1,2 procent) jämfört med föregående år, vilket 
främst beror på sjuklönebidrag på grund av rådande coronapan-
demi, ökade intäkter för försäljning av varor och tjänster, taxor 
samt EU-bidrag.  Årets gästhamnsintäkter har minskat med cirka 
20 procent jämfört med 2019, motsvarande 1,0 mnkr.

Kostnaderna här 2,8 mnkr högre än budget och har ökat med 
5,2 mnkr (2,3 procent) jämfört med föregående år. Vilket i huvudsak 
beror på ökade personalkostnader samt ökade kapitalkostnader. 
Personalkostnaderna utgör 44 procent av nämndens kostnader. 
El-kostnaderna var låga under året och bidrog till resultatet med 5,0 
mnkr. Livsmedelskostnaderna har varit 1,0 mnkr lägre än budge-
terat. På grund av coronapandemin har antalet lagade portioner 
varit färre, då elevers och brukares frånvaro varit högre under året.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 158,5 160,1 162,1

Kostnader -221,4 -230,8 -236,1

Verksamhetsresultat -62,9 -70,7 -74,0

Kommunbidrag 64,0 78,7 78,7

Årets resultat 1,1 8,0 4,7

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,7 -0,8

Verksamhetsresultat -0,7 -0,7 -0,8

Kommunbidrag 0,8 0,8 0,8

Årets resultat 0,1 0,1 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,6 -0,7

Verksamhetsresultat -0,7 -0,6 -0,7

Kommunbidrag 0,6 0,6 0,7

Årets resultat -0,1 0,0 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 0,2 0,2 -

Kostnader -0,9 -0,6 -0,0

Verksamhetsresultat -0,6 -0,3 -0,0

Kommunbidrag 0,6 0,3 0,0

Årets resultat -0,0 0,1 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 0,1 0,0 -

Kostnader -1,0 -0,9 -0,8

Verksamhetsresultat -0,9 -0,9 -0,8

Kommunbidrag 0,7 0,8 0,9

Årets resultat -0,1 -0,1 0,0

Driftsredovisning per nämnd
Här redovisas nämndernas resultat för de senaste tre åren uppdelat per nämnd med en sammanfattande 
analys av årets resultat 2020. Fördjupad information om nämndernas mål, ekonomi och verksamhet under 
2020 presenteras i respektive facknämnds egen bokslutsrapport. Nämnderna visar sammantaget på överskott 
om +16,4 mnkr för 2020. Detta trots att nämndernas budgetanslag inför året minskades med 10,1 mnkr.



Byggnadsnämnden

Årets utfall uppgår till -8,7 mnkr, vilket är +1,3 mnkr bättre än 
budget. Resultatet beror främst på ökade intäkter inom bygglovs-
verksamheten där fler ärenden än vanligt inkommit under året, samt 
lägre personalkostnader på plansidan. Under 2020 fick nämnden 
ett tillfälligt utökat budgetanslag med 0,7 mnkr för en uppdatering 
av primärkartan.

Intäkterna har ökat med 1,5 mnkr (31 procent) jämfört med 
föregående år vilket dels beror på höjd taxa, dels på utökad 
verksamhet mot externa kunder. Dessa intäkter är nivåhöjande 
och förväntas kvarstå även till kommande år.

Personalkostnaderna har ökat med 0,8 mnkr (10  procent) 
jämfört med 2019. Personalkostnaderna utgör cirka 60 procent av 
nämndens kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Årets utfall uppgår till -1,8 mnkr, vilket är ett underskott mot budget 
med -0,2 mnkr. Underskottet beror främst på den trängseltillsyn 
som utförts under året till följd av rådande coronapandemi, vilket 
också påverkat övrig planerad tillsynsverksamhet.

Intäkterna har ökat med 0,5 mnkr (5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst beror på de ersättningar från staten 
som kompenserat för ökad sjukskrivning och trängseltillsyn. Även 
intäkterna för tillsyn och prövning har befunnit sig på en högre 
nivå i år än föregående år.

Pandemin har påverkat årets kostnader då all tillsyn inte har 
kunnat utföras som planerat. Kostnaderna har ökat med 0,9 mnkr 
jämfört med föregående år, vilket främst beror på att bemanningen 
varit högre under året. Enheten har haft förstärkning med en konsult 
på miljöskyddssidan. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 mnkr 
(8 procent) jämfört med 2019. Personalkostnaderna utgör 87 procent 
av nämndens kostnader. Även om bemanningen ökat jämfört med 
2019 har enheten inte varit helt fulltalig under hela året. 

Utbildningsnämnden

Årets utfall uppgår till -196,8 mnkr, vilket är  +4,5 mnkr bättre än 
budgeterat. Årets intäkter blev +4,9 mnkr högre än budgeterat och 
avser främst ökade statsbidrag från Skolverket samt kompensation 
för sjuklöner i samband med covid-19. Under året har intäkterna 
från Migrationsverkat blivit lägre jämfört med föregående år.

Kostnaderna blev -0,4 mnkr högre än budget. Årets personal-
kostnader påverkade med -0,8 mnkr, skolskjutsar med +1,3 mnkr 
och interkommunal ersättning med +1,5 mnkr. Covid-19 har ökat 
verksamhetens kostnader med cirka 1,2 mnkr vilket kan härledas 
till vikariekostnader och lokalhyra för extra matsal i Folkets Hus. 
Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med 3,8 mnkr vilket 
främst beror på lägre interkommunala ersättningar inom gymna-
sieverksamheten.

Omsorgsnämnden

Årets utfall uppgår till -226,0 mnkr, vilket är +5,9 mnkr bättre än 
budgeterat. Resultat beror främst på minskade kostnader inom 
verksamheten för ensamkommande barn och unga samt ett överskott 
i den centrala bu�erten. Verksamheten har erhållit statsbidrag för 
merkostnader kopplat till covid-19 samt ersättning för sjuklöne-
kostnader som tillsammans uppgår till 7,1 mnkr. Bortsett från 
dessa intäkter av engångskaraktär har intäkterna minskat med 
8,9 procent. Större delen av denna förändring beror på minskade 
intäkter från Migrationsverket. Under 2020 uteblev intäkter för 
hemtjänst- och HSL-insatser hos delårsboende då kommunen 
under våren tog beslut om att neka delårsboende dessa insatser.

Personalkostnaderna har totalt i förvaltningen ökat med 
2,9 mnkr jämfört med 2019 och utgör 60,9 procent av nämndens 
kostnader. Personalkostnaderna inom äldreomsorgen ligger över 
budget till följd av den pågående pandemin. Utöver försvårad 
användning av rörlig tid, påverkas kostnaderna även av högre sjuklö-
nekostnader vid korttidssjukfrånvaro vilket ökat med 33,3 procent 
från 2019, samt av kostnader för extrainsatta resurser under året.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 5,8 4,9 6,5

Kostnader -12,6 -11,2 -15,2

Verksamhetsresultat -5,2 -6,2 -8,7

Kommunbidrag 6,3 7,3 10,0

Årets resultat 1,1 1,0 1,3

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 9,5 9,3 10,0

Kostnader -11,2 -11,0 -11,9

Verksamhetsresultat -1,7 -1,7 -1,8

Kommunbidrag 1,6 1,4 1,7

Årets resultat 0,1 -0,3 -0,2

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 34,6 32,0 30,7

Kostnader -237,7 -231,4 -227,6

Verksamhetsresultat -203,1 -199,3 -196,8

Kommunbidrag 202,5 202,1 201,4

Årets resultat -0,6 2,7 4,5

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 84,5 80,1 80,1

Kostnader -315,6 -308,9 -306,2

Verksamhetsresultat -231,1 -228,8 -226,0

Kommunbidrag 226,5 231,5 231,9

Årets resultat -4,6 2,7 5,9



20 år i sammandrag – kommunen
I översikten redovisas kommunens ekonomiska ställning och utveckling under en 20-årsperiod. Siffermateri-
alet är taget direkt från redovisningen respektive år och inte justerat för förändringar i organisation, redo-
visningsprinciper eller omfattningen av den kommunala verksamheten. För att få en mer komplett bild av 
utvecklingen över åren krävs därför en kommentar.
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20 år i sammandrag

Belopp i mkr 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter 111,7 211,3 223,7 190,2 240,7 179,6 173,2 161,6 178,0

Verksamhetens kostnader -380,4 -542,8 -595,1 -609,2 -675,5 -658,7 -660,2 -650,4 -669,2

Avskrivningar -18,2 -23,7 -33,5 -42,0 -42,2 -28,8 -28,3 -31,1 -35,9

Verksamhetsresultat efter avskrivningar -286,8 -355,3 -404,9 -461,0 -477,0 -507,9 -515,2 -519,9 -527,1

Skatteintäkter 228,3 297,3 356,9 411,8 424,8 450,4 463,5 477,4 474,5

Skatteutjämningsbidrag 69,9 62,4 59,0 63 ,7 82,4 64,1 57,6 45,8 68,4

Finansnetto 0,6 1,4 -0,3 -1,2 -0,6 3,6 4,1 3,2 2,4

Extraordinära poster - - - - - - - -

Årets resultat 12,4 5,9 10,7 13,3 29,6 10,2 9,9 6,4 18,1

Årets resultat exkl. affärsdrivande verksamhet 9,7 2,9 6,9 13,3 29,6 10,2 9,9 6,4 18,1

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Anläggningstillgångar 371,7 458,0 637,9 815,4 823,1 747,5 541,7 537,3 514,1

Förråd / lager 14,1 11,1 14 7,1 4,8 4,4 7,2 12,8 12,1

Fordringar 33,7 20,3 29,1 62,6 77,2 84,3 71,2 65,5 69,9

Likvida medel 55,3 30,9 4,9 51,1 4,1 1,2 77,6 79,6 127,1

Summa tillgångar 474,8 520,3 685,9 936,2 909,2 837,4 697,8 695,2 723,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 400,4 387,4 432,2 463,0 492,6 473,3 483,2 489,8 507,9

Avsättningar 3 2,5 13,3 23,6 22,1 11,3 12,2 11,8 13,6

Lån från kreditinstitut 1,2 46,5 30,8 190,8 140,8 160,8 - - -

Övriga långfristiga skulder 0,3 5,7 103,1 139,3 135,7 82,7 82,1 77,5 60,0

Kortfristiga skulder 69,9 78,2 106,6 119,5 118,0 109,3 120,2 116,2 141,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 474,8 520,3 685,9 936,2 909,2 837,4 697,8 695,2 723,1

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 26,2 56,4 70,6 49,9 68,6 40,0 32,4 29,7 31,6

Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 29,9 59,8 70,8 50,6 69,5 40,5 33,4 29,8 31,8

NYCKELTAL

Verksamhetsresultat/skatte- och bidragsintäkter 96 % 99 % 97 % 97 % 94 % 99 % 99 % 99 % 97 %

Egen skattekraft / medelskattekraft i riket 91 % 96 % 100 % 101 % 102 % 102 % 104 % 105 % 105 %

Soliditet 84 % 74 % 63 % 49 % 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden 54 % 44 % 31 % 23 % 28 % 29 % 36 % 38 % 39 %

Utdebitering (kr/skattekrona) 20,74 21,74 21,74 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Antal invånare 31/12 9 621 9 311 9 052 9 006 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100

EKONOMISK REDOVISNING



Resultaträkningen
Den stora ökningen av intäkter och kostnader mellan 2000 och 
2005 beror till stor del på att fiskauktionens omsättning från 2003 
bruttoredovisas i stället för som tidigare, då endast provisionen 
räknades som intäkt. 2013 övergick verksamheten vid Smögens 
Fiskauktion till att drivas i bolagsform. Under denna period genom-
fördes den så kallade Ädel-reformen som innebar att kommunen 
tog över verksamhet från landstinget. 

Verksamhetens intäkter och kostnader sjunker 2017 framför 
allt beroende på omställning efter den så kallade flyktingkrisen 
men också på att VA-verksamheten övergick i bolagsform samt 
tack vare plan för effektivisering som kommunfullmäktige beslutat 
för perioden 2019-2022. Minskning av avskrivningarna sedan 2017 
beror på förändrad VA-verksamhet. Sedan 2019 ökar avskriv-
ningarna något, beroende något kortare avskrivningstider på 
flera av investeringsprojekten. För 2020 har en större registervård 
genomförts. 

Skatteintäkterna under perioden har ökat beroende på flera 
faktorer. Skatteväxlingar och skattehöjningar (se nedan under 
nyckeltal). År 2000 höjdes skatten med 0,35 kr och år 2002 gjordes 
ytterligare en höjning med 1,00 kr. 2012 sänktes skatten med 0,43 kr 
och 2015 gjordes en höjning med 0,68 kr. Skatteunderlaget har ökat 
stadigt, dels för att den egna skattekraften har förstärkts, dels för 
att det totala skatteunderlaget ökat som en naturlig del av ökade 
löner. Men också beroende av särskilda satsningar från staten, 
exempelvis de så kallade välfärdsmiljarderna. I samband med 
el-verksförsäljningen år 1995 kunde kommunen betala tillbaka sina 
lån vilket förklarar att finansnettot därefter varit positivt ända fram 
till år 2010. 2017 övergick VA-verksamhet i bolagsform. VA-verk-
samheten övertog tillgångar och lån vilket innebar att kommunens 
finansnetto återigen är positivt. Och att kommunen kunde betala 
tillbaka sina lån. Årets resultat har till och med 2016 påverkats av 
resultatet från den affärsdrivande verksamheten.

Balansräkningen
Anläggningstillgångarnas ökning beror till största delen på den 
stora investeringsvolymen. Knappt 100 mnkr av ökningen beror 
dock på att långfristiga hyres- och leasingavtal som från år 2006 
redovisas som tillgång respektive skuld. I balansräkningen för 2020 
uppgår till 49,9 mnkr. År 2001 tog kommunen över ett banklån från 
Brf Ljungberget på Malmön vilket i sin tur lånades ut till fören-
ingen. Detta ökade tillgångarna med 30,8 mnkr och de långfristiga 
skulderna med 40,8 mnkr. 

Skulden amorterades år 2005 med 10,0 mnkr. Under åren 2011 
– 2014 har kommunen tagit upp nya lån motsvarande 160,0 mnkr, 
under 2016 amorterades lånen med 50,0 mnkr. Under 2017-2018 
togs nya lån upp och skulden uppgick till 180,8 mnkr. 2017 övergick 
kommunens VA-verksamhet i bolagsform vilket tillgångarna fördes 
över till bolaget samtidigt upprättades revers mellan kommunen 
och bolaget. Under slutet av 2018 övertog bolaget själva finansie-
ring vilket innebar att upprättad revers löstes in. I samband med 
det amorterades hela låneskulden. Före år 1998 redovisades inte 
färdiga småhustomter som omsättningstillgång varför lager inte 
tagits upp till något belopp år 1996.

De likvida medlen, har från år 1995, då el-verket såldes, försäm-
rats betydligt fram till 2014. Under 2015 sker en tillfällig ökning 

beroende på inkomster från fastighetsförsäljning, bidrag avseende 
flyktingverksamhet. 2018 förbättrades dock likviditeten markant 
vilket beror på inlöst revers mellan VA-bolaget och kommun. 
Detta möjliggjorde amortering av kommunens låneskuld och en 
förbättring av kommunens likviditet. Sedan dess har resultatnivå-
erna ökat något och investeringsnivåerna varit relativt låga vilket 
inneburit förbättrad likviditet. För 2020 har kommunen erhållit 
en markant ökning av generella bidrag, i samband med covid-19 
pandemin. Ökade avsättningar beror på reservering för återställ-
ningskostnader för avfallstippen på Hogenäs samt under 2014 en 
ökning av pensionsavsättningen för förtroendevalda. Deponin är 
from 2018 helt återställd. Återstående avsättningar avser pensioner. 

Pensionsskulden har under perioden redovisats på olika sätt. 
Fram till och med 1990 redovisades den inte alls. Därefter redovi-
sades hela pensionsåtagandet som en skuld fram till 1998 då den 
så kallade blandmodellen infördes. 

Investeringar
Investeringsvolymen har under hela perioden varit hög och har 
de flesta åren legat betydligt över utrymmet: årets resultat plus 
avskrivningar. Detta fram till 2017, då investeringsnivåerna minskat 
till cirka 30 mnkr per år. Finansiering har från 1995 och fram till 
och med 2010 kunnat ske utan upplåning genom en ingående hög 
likviditet och inkomster från fastighetsförsäljning. Detsamma 
gäller mellan åren 2018-2020.

Nyckeltal
Verksamhetsresultatet som en andel av skatte- och bidragsintäkter 
har under större delen av perioden legat över 98 procent vilket har 
givit sämre förutsättningar för att kunna självfinansiera investering-
arna. Den egna skattekraften har förbättrats under perioden vilket 
medför högre skatteintäkter men samtidigt lägre inkomstutjämning. 
Kostnadsutjämning har förändrats markant framförallt från 2018 
och framåt. 1998 erhöll kommunen bidrag på 913 kr per invånare 
för 2020 betalar kommunen en avgift med -3 351 kr per invånare.

20 år i sammandrag
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29 mnkr
årets resultat för koncernen

73 mnkr
bruttoinvesteringar för koncernen

36 %
soliditet för koncernen

Block 4: ”Kommunala företag - verksamhet och ekonomi” sammanfattar 

de kommunala bolagens verksamheter under året. De kommunala bolagen 

som ingår i koncernen är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs 

RehabCenter AB och Rambo AB. Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun har 

under 2020 inte innehaft några lokaler och verksamheten är vilande. 
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Omholmens reningsverk i förgrunden och Smögens vatten-
torn i bakrunden är en del av verksamheten inom Sotenäs 
Vatten AB. /Fotograf: Magnus Karlsson



Sotenäsbostäder AB
Sotenäsbostäder AB är ett av Sotenäs kommun helägt bostadsbolag. Bolaget ska i samverkan med kommu-
nen medverka till att tillgodose bostadsbehovet i Sotenäs och erbjuda boende i Sotenäs med hög livskvalitet, 
nära havet, kusten och naturen. Bostadsbolaget har idag 1 170 lägenheter.

Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år 
+4,5 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,6 procent jämfört med 
2019. Kostnaderna minskar med -6,3 procent (-4,4 mnkr) framförallt 
beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror främst 
på färdigavskrivna komponenter samt färre färdiga investeringar 
som aktiverats för avskrivning under året.

Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 9,9 mnkr.
  

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. 

Verksamheten under året
Under året har arbete pågått för att främja bostadsförsörjningen 
i kommunen där fokus legat på upphandling och projektering av 
Bankeberg i Hunnebostrand samt förstudie på Förålarna på Väjern. 
Utöver det finns möjlighet att bygga 24 lägenheter på Ekelidberget i 
Bovallstrand. Sammanlagt möjliggör detta byggnation för uppemot 
120 lägenheter och ett 20-tal tomter. 

Sotenäsbostäder har under året upprättat ett nytt avtal med 
Individ- och familjeomsorgen i Sotenäs kommun för att tillse att 
personer som står långt ifrån bostadsmarknaden ska kunna erbjudas 
en lägenhet. Överenskommelse finns också med integrationsverk-
samheten att erbjuda lägenheter till personer som kommunplacerats.

Under året har bolaget fortsatt att arbeta med förbättrad utebelys-
ning som både ger en ökad trygghetskänsla och en minskad energi-
användning. Med anledning av covid-19-restriktioner har bolaget fått 
nedprioritera inre underhåll till förmån för yttre underhåll som kunnat 
genomföras på ett säkrare sätt med bättre distansering. Sammantaget 
har detta gjort att den yttre miljön som helhet fått ett lyft under året.

Åren som kommer
Fortsatt arbete för nybyggnation på områden som nämnts ovan 
samt fortsatt underhåll för att upprätthålla och förbättra fastig-
hetsbeståndet. Interna besiktningar utförs även med hjälp av ett 
certifierat externt företag för att uppfylla gällande regler och krav. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 92,7 88,9 90,9

Kostnader -74,6 -70,5 -66,0

Rörelseresultat 18,2 18,4 24,9

Finansnetto -11,6 -11,5 -12,0

Resultat efter  
finansiella poster 6,6 6,9 12,9

Bokslutsdispositioner  
och skatt -0,4 -2,4 -2,3

Årets resultat 6,2 4,5 10,6

Låneskuld 491,0 496,0 496,0

Investeringar 31,4 18,0 9,9

Soliditet 17 % 17 % 19 %

Lägenheter i Hunnebostrand /Sotenäsbostäder AB

https://www.sotenasbostader.se/


Sotenäs Vatten AB
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. 

Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett 
överuttag på 2,8 mnkr (föregående år -1,5 mnkr).  Det minskar 
tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -1,0 
mnkr. VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Årets 
överuttag har varit möjlig tack vare lägre driftskostnader samt 
ökade brukningsavgifter.  Låneskulden minskar något och uppgår 
till 243 mnkr (föregående år 245 mnkr). investeringsutgifterna har 
uppgått till 20,8 mnkr. Investeringar för året avser exploatering i 
Hunnebostrand, inköp av utrustning till verken samt pumpstationer. 

Budgeten för året var beslutad till 30,2 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Bolaget äger i sin 
tur 29 procent i Västvatten AB. 

Verksamheten under året
Ett flertal driftsstörningar har skett på reningsverken som saltvat-
tenläckage och ventilation. För antal utredningar har beslutats 
påbörjas under året avseende avloppsreningsverk, spillvattenrening, 
och långsiktiga investeringsplaner. Bolaget har även varit delaktig 
i projektet kring landbaserad laxodling. 

Åren som kommer
För kommande år ligger fokus på långsiktig vattenförsörjning, 
tillsammans med översyn av verk och ledningsnät som är äldre 
och i behov av stort underhåll. Därtill kommer behov av långsiktig 
klimatanpassning och förändrade säkerhetskrav.  Detta beräknas 
framöver innebära mycket omfattande investeringar. 

Det har sedan några år pågått utredning kring hantering av 
avloppsslam. Utfallet av utredningen kommer sannolikt påverka 
verksamheten framöver. 

Kommande investeringsbehov, vilket tillsammans med Svenskt 
Vatten:s analys av ökning av taxorna framöver, är en utmaning som 
bolaget står inför. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer 
att behöva prioriteras tillsammans med eventuella högre krav på 
rening. Andra utmaningar är en eventuell höjning av havsnivån 
som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för 
Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad 
beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre plane-
ring och styrning över VA-verksamheten.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 59,0 60,1 58,9

Kostnader -58,7 -59,0 -57,7

Rörelseresultat 0,4 1,1 1,3

Finansnetto -0,4 -1,1 -1,3

Resultat efter  
finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt 0,0 -0,0 -0,0

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Låneskuld 236,0 245,0 243,0

Investeringar 27,3 20,2 20,8

Fakturerade anläggningsavg. 4,7 13,8 8,4

Soliditet 1 % 1 % 1 %

Byte av spillbrunnar på Bäckeviksgatan/Dinglevägen i centrala Kungshamn p.g.a. Svavelväteangrepp /Sotenäs Vatten AB

https://vastvatten.se/2.27b973501572b7bbd48205fc.html


Sotenäs RehabCenter AB
Bolaget driver bad-, konferens-, och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren i Väjern. Målsättningen är att ska-
pa förutsättningar för besökarna att delta i olika badaktiviteter, att ge företag och organisationer möjlighet 
till förbyggande rehabiliteringsåtgärder samt att ge rehab-aktörer och organisationer möjlighet att bredda sin 
verksamhet med motion i olika former kombinerat med utbildningsverksamhet.

För året sker en markant minskning av intäkterna vilket beror på 
pandemin. Även kostnaderna har minskat till följd av pandemin. 
Sammantaget innebär det att driftbidraget från ägaren 2020 uppgår 
till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019. Utöver detta bidrag 
har kommunen kostnader för skolbad på motsvarande 0,7 mnkr.

Tillgångarna i bolaget minskar under året med 2,4 mnkr. 
Skulderna ökar 2020 och uppgår till 25,1 mnkr jämfört med 20,2 
mnkr föregående år. 

Soliditeten uppgår till 18 procent. 
Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr 

varav bolaget nyttjar 25 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent.

Verksamheten under året
Coronapandemin har påverkat verksamheten i mycket stor utsträck-
ning 2020. Under våren upphörde kommunens skolor att bedriva 
simundervisning för eleverna till följd av pandemin. Simskolan 
som bedrevs under sommaren lockade många deltagare, både 
sommarboende i kommunen och från grannkommunerna. Under 
året fortsatte samarbetet med Svenska Livräddningssällskapet. 
Samarbetet går ut på att främja simkunnigheten för icke simkun-
niga barn och ungdomar, samt familjer med begränsad ekonomi 
från Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner. Simskoleper-
sonalen undervisade även skolbarn från närliggande kommuner i 
livräddning och hjärt- lungräddning. 

Antalet besök sjönk under året med 32 153 besök, eller 
35 procent, jämfört med 2019, vilket främst berodde på corona-
pandemin. Från och med mitten av november månad stängdes all 
verksamhet ner, förutom viss rehabiliteringsverksamhet.  

Åren som kommer
Bolaget kommer även inledningsvis 2021 vara starkt påverkat av 
pandemin. Covid-19 gör att anläggningen fortsatt håller stängt 
för att begränsa smittspridningen tills att Folkhälsomyndigheten 
kommer med nya direktiv. När verksamheter åter kan starta upp 
kommer besökare kunna erbjudas Swimtag, aktivitetsklockor 
som mäter och registrerar avstånd vid längdsimning i bassängen. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 6,3 8,9 6,3

Kostnader -8,8 -11,2 -9,1

Rörelseresultat -2,6 -2,4 -2,8

Finansnetto -0,3 -0,1 -0,1

Resultat före ägartillskott -2,9 -2,4 -2,8

Låneskuld 20,2 20,8 25,1

Investeringar 18,5 5,0 0,1

Soliditet 20 % 17 % 18 %

Badanläggningen Tumlaren stängde ner i november på grund av covid-19 /Sotenäs RehabCenter AB

https://tumlaren.com/


Rambo AB
Rambo, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, bildades 1981 och är samägt av de fyra kommunerna 
Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum. Rambo AB har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig 
avfallshantering. Kommunerna har lika stora ägarandelar, dvs 25 procent.

Resultatet före skatt uppgår till +6,3 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). 
Av de fyra affärsområdena redovisar hushållen ett negativt rörelsere-
sultat på totalt -2,3 mnkr. För Sotenäs renhållningskollektiv redovisar 
däremot ett positivt resultat på 0,3 mnkr. Årets investeringar uppgår 
till 10,4 mnkr (föregående år 38,1 mnkr). Investeringstakten sjunker 
då införandet av fyrfackssystem för Sotenäs och Tanum har skjutits 
fram i tid. Låneskulden minskar med 4,6 mnkr. Sotenäs kommun 
har beslutat om kommunal borgen om maximalt 26 mnkr för lån i 
samband med införande av fyrfackssystem. Då införandet är försenat 
är borgensåtagandet inte än utnyttjat.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger tillsammans med Lysekil, Tanum och Munke-
dals kommuner bolaget. Ägarandelarna uppgår till 25 procent 
vardera.

Verksamheten under året
Utredning av de sluttäckta deponierna har genomförts under året 
avseende deponigasläckage. Detta i syfte att undvika läckage av 
metan. En upphandling av avfallsförbränning samt matavfalls-
mottagning har genomförts. Ny avfallsförordning har implemen-
terats och medfört förändringar avseende sortering av bygg- och 
rivningsavfall samt registrering av farligt avfall. Inbrott på återvin-
ningscentraler har ökat, detsamma gäller hot och våldsbeteende 
vilket medfört behov av teknisk utrustning, väktare samt utbild-
ning av personal för att hantera sådana situationer. Införande av 
besöksräkning har genomförts på samtliga återvinningscentraler. 
Detta för att kunna anpassa öppettider och bemanning därefter.  
Verksamhetsövergång till insamling av hushållsavfall i egen regi 
har genomförts i Sotenäs och Tanum. 

Åren som kommer
Införandet av nya insamlingssystem i Sotenäs och Tanum som 
kommer att ske i egen regi innebär investeringar i fordon och kärl 
till en uppskattad investeringsvolym av 81,5 mnkr. 

Taxeberäkningar och avtalsdiskussioner kommer att avgöra 
möjligheten till ett framtida samarbete med andra insamlings-
organisationer och införande av nya insamlingssystem i Sotenäs 
och Tanums kommuner.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 166,3 168,4 174,7

Kostnader -162,6 -165,4 -168,1

Rörelseresultat 3,7 2,9 6,5

Finansnetto -0,0 -0,1 -0,3

Resultat efter finans. poster 3,7 2,8 6,3

Bokslutsdispositioner  
och skatt -3,0 -2,7 -5,2

Årets resultat 0,7 0,0 1,1

Låneskuld 21,9 29,9 25,3

Investeringar 13,6 38,1 10,4

Soliditet 55 % 48 % 54 %

Insamling av hushållsavfall har övergått till egen regi i Sotenäs under 2020 /Rambo AB /Fotograf: Robert Dahlberg

https://www.rambo.se/


Stiftelsen Industrihus i Sotenäs
Stiftelsen skapades i syfte att tillhandahålla lokaler, främst för industriändamål.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun är stiftare.

Verksamheten under året
Stiftelsen Industrihus i Sotenäs har varit vilande under året. 
Stiftelsen har under 2020 inte innehaft några lokaler och verksam-
heten är vilande. Under året har arbete för avveckling pågått.

Åren som kommer
Fortsatt arbete med avveckling av stiftelsen.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,0 -0,0 -0,0

Rörelseresultat -0,0 -0,0 -0,0

Finansnetto 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finans. poster -0,0 0,0 -0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt - -0,0 -

Årets resultat -0,0 0,0 -0,0

Låneskuld - - -

Investeringar - - -

Soliditet 100 % 100 % 100 %

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs är vilande /Fotograf: Åsa Andersson



Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och 
genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksam-
heten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning 
till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts med  den inriktning 
och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande 
utmaningar för kommunen mot bakgrund av covid-19. Kommun-
sektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en 
global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har 
under året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen 
och nämnderna arbetet med krishantering. Den övergripande 
granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom 
sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation har 
arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som 
uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser 
att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar 
med att hantera konsekvenserna av covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar 
i Sotenäs kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-

ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2020.

Kungshamn den 19 april 2021

Elving Claesson
Ordförande

Håkan Axelsson
Vice ordförande

Veikko Larsson

Björn Hartvigsson

Mats Nilsson
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KS § 49 Dnr 2021/000005 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska 
omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering 
enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende 
budget eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-22  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 61 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar.   
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 61 Dnr 2021/000005 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska 
omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering 
enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende 
budget eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar.   
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-22 KA 2021/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning 
ska omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd 
investering enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp 
avseende budget eller utgifter.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar     

Bilaga/Bilagor 
Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Tjänsteutlåtande 2021-03-22  
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



Projektets benämning: Byte tak och fasad Hunnebostrandsskola
Projektkod: 0399-1304
Projektet påbörjat: 2020-01-15
Projektet slutfört: 2020-10-31
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 1 310 1 310
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 1 310 0 1 310

Budget 0 1 329 1 329
0

Avvikelse 0 0 -1 310 0 19

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Byte av tak och fasad Hunnebostrandsskola.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Tak och fasader hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet är så försumbart att budgeten får anses följd.

1



Projektets benämning: Byte kokgrytor Sotenässkolan
Projektkod: 0399-1307
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-08-15
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 800 800
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 800 0 800

Budget 0 683 683
0

Avvikelse 0 0 -800 0 -117

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Kokgrytorn i skolköket hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet beror på att anbuden var lägre än kalkylerat.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Byte kokgrytor Sotenässkolan

1



Projektets benämning: Renovering offentlig wc Väjern
Projektkod: 0399-1312
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-06-15
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 162 162
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 162 0 162

Budget 0 200 200
0

Avvikelse 0 0 -162 0 38

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Renovering av den offentliga toaletten i Väjern.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Överskottet beror på stor del eget arbete.

1



Projektets benämning: Byte tak Bovallstrandsskola
Projektkod: 0399-2303
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-06-30
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 323 323
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 323 0 323

Budget 0 340 340
0

Avvikelse 0 0 -323 0 17

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Taket hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet är så försumbart att budgeten får anses följd.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Byte av tak  Bovallstrandsskola.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Upprustning av parken samt ny lekplats i Väjern
Projektkod: 0419-0509
Projektet påbörjat: 2020-03-23
Projektet slutfört: 2020-06-09
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 333 333
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 333 0 333

Budget 0 450 450
0

Avvikelse 0 0 -333 0 117

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Allt var gammalt och slitet. Syfte var att göra parken trevligare för innevårnarna.

Överskottet beror på att utformningen av lekplatsen ändrades mellan kalkyl och utförande.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

En trevlig möteplats för innevånarna.

Upprustning av parken samt ny lekplats i Väjern

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Tillgänglighetsanpassning badplats Hästedalen
Projektkod: 0502-4020
Projektet påbörjat: 2015-08-01
Projektet slutfört: 2020-06-17
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 31 29 1 097 1 157
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 31 29 1 097 0 1 157

Budget 0 845 845
0

Avvikelse -31 -29 -1 097 0 -312

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Badplatsen tillgänglighetsanpassades så att alla kan få chansen att bada oavsett förutsättningar.

Fördyringen berodde på att vi i efterhand minskade lutningen, dvs förlängde rampen. Vi satte även upp 
räcke längre ut vattnet.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Tillgänglighetsanpassning badplats Hästedalen

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 

Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Ny brandbåt, Hunnebostrand
Projektkod: 1205
Projektet påbörjat: 2020-05-01
Projektet slutfört: 2020-12-27
Projektansvarig: Peter Bergman
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt

Utgift 0 1 004 1 004
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 1 004 0 1 004

Budget 1205 2 150 2 150

Avvikelse 0 0 1 146 0 1 146

Brandbåten i Hunnebostrand har bytts ut på grund av ålder och att arbetsmiljön inte lever upp till dagens 
krav. Utgift för båten 465 tkr.Den nya räddningsbåten har en fällbar läm i fören där man lätt kan ta i och ur 
utrustning vid kaj och öar, det är även lätt att ta in personer som ligger i vattnet med denna lösning. 
Brandbekämpning görs med lös pump som man tar med sig vid brandbekämpning. Navigeringsutrustning 
och VHF finns ombord. de övriga posterna är mindre belopp

Beskriv den genomförda investeringen:

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

På grund av åldersskäl har båten byts ut och därmed är målet med investeringen uppfylld.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

1
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KS § 51 Dnr 2021/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer (daterat 
2020-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr (föreg. år -1,5 
mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. Årets överuttag har varit 
möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter.  2017 bokades kostnader 
avseende förväntade skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i 
slutfasen och förväntas bli klart under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.     

Bakgrund 

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 
överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna 
övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag 
och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet 
upprättades en revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 
2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Viktiga händelser 

Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på reningsverken 
har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar pga saltvatteninträngning. 
Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på lukt. Relining har gjorts i centrala 
Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. Denna 
förhandling är nu i sin slutfas.  
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
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Forts. KS § 51 

En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  

Ekonomi 

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader per va-
tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas 
som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till 
moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och fortsatt låg soliditet (en procent). Till 
årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På skuldsidan 
minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår därmed till 243 mnkr. 
Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 mnkr) och VA-fond på 23 mnkr 
(föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, en förstärkning har skett under 
året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Intern kontroll 
Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter enligt 
GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt framtagande av nya 
rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-23 
Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 
Sotenäs Vatten AB revisionsberättelse 2020 
Sotenäs Vatten AB granskningsrapport 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 63 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD   
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Forts. KS § 51 

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
 
 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KSAU § 63 Dnr 2021/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2020-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer (daterat 
2020-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr (föreg. år -1,5 
mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. Årets överuttag har varit 
möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter.  2017 bokades kostnader 
avseende förväntade skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i 
slutfasen och förväntas bli klart under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.     

Bakgrund 

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 
överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna 
övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag 
och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet 
upprättades en revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 
2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Viktiga händelser 

Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på reningsverken 
har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar pga saltvatteninträngning. 
Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på lukt. Relining har gjorts i centrala 
Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. Denna 
förhandling är nu i sin slutfas.  
 
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  
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Forts. KSAU § 63 

Ekonomi 

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader per va-
tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas 
som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till 
moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och fortsatt låg soliditet (en procent). Till 
årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På skuldsidan 
minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår därmed till 243 mnkr. 
Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 mnkr) och VA-fond på 23 mnkr 
(föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, en förstärkning har skett under 
året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Intern kontroll 
Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter enligt 
GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt framtagande av nya 
rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-23 
Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 
Sotenäs Vatten AB revisionsberättelse 2020 
Sotenäs Vatten AB granskningsrapport 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD   

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2020-03-18 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2021/000017 | Sida 1(4) 

 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB inkom 2021-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer 
(daterat 2021-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr 
(föreg. år -1,5 mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. 
Årets överuttag har varit möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade 
brukningsavgifter.  2017 bokades kostnader avseende förväntade skadeståndsanspråk i 
samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i slutfasen och förväntas bli klart 
under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Bakgrund  
2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 
2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. 
Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan 
tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts 
i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades en revers mellan kommunen och 
bolaget. Reversen var tillfällig och from december 2018 sker all upplåning i bolagets 
egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 
procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals 
kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas 
av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Bolaget har enligt ägardirektiv som mål att uppnå trygghet och genom minskad 
miljöpåverkan och ökad kvalitet svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 
Någon analys eller återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Vidare framgår i 
ägardirektivet att uppföljning ska ske av ett antal nyckeltal. Av rapporten framgår 
uppföljning, saknas analys.  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Viktiga händelser 
Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på 
reningsverken har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar 
pga saltvatteninträngning. Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på 
lukt. Relining har gjorts i centrala Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med 
försäkringsbolag. Denna förhandling är nu i sin slutfas. 
 
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  
 

Ekonomi  

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga 
kostnader per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt 
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst 
och således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital 
och fortsatt låg soliditet (en procent). Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. 
Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På 
skuldsidan minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår 
därmed till 243 mnkr. Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 
mnkr) och VA-fond på 23 mnkr (föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en 
god likviditet, en förstärkning har skett under året. Förstärkning sker tack vare lägre 
investeringsvolymer, samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och 
balansräkning.  

Drift 

 
Resultatet för året visar på ett överuttag på motsvarande +2,8 mnkr (föreg. år - 1,5 
mnkr). Årets överuttag beror i huvudsak på lägre driftskostnader samt ökade 
brukningsavgifter. Det innebär att tidigare års underuttag minskar och uppgår per 
balansdagen 2020-12-31 till -1,0 mnkr (föreg år -3,8 mnkr). Bolaget beräknar att 
underuttaget regleras under 2021. VA-fond på 22,6 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2020-03-18 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2021/000017 | Sida 3(4) 

 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Brukningsavgifterna ökar totalt med 7,3 procent, ökningen beror till stor del på 
taxehöjning 2020.  Driftskostnaderna minskar och avskrivningar ökar marginellt jämfört 
med föregående år.  
  

Investering 

Bruttoinvesteringsbudgeten för 2020 uppgick till 30,2 mnkr och utfallet landade på 20,8 
mnkr (föreg år 20,3 mnkr). Det innebär en låg investeringstakt. Budgeterade 
anläggningsavgifter uppgick till 8,5 mnkr och utfallet landade på 13,8 mnkr.  
 
Under året har omvandlingsområde Hästskobacke projekterats och upphandlats. 
Merparten av investeringsutgifterna avsåg reinvesteringar.   

Intern kontroll 

Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter 
enligt GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt 
framtagande av nya rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  
 

Utmaningar framåt 

Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning 
av taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög 
skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig 
kostnadspåverkan framöver.  
 
Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev 
högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för 
saltvatteninträngning.  
 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer 
inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och 
styrning över VA-verksamheten.  
 

Analys  
Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning, 
Samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad 
gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets 
lån bör påbörjas.   
 
Skatteverket har genomfört granskning av inkomstdeklaration för 2017 och 2018 vilket 
föranlett beslut att bolaget ska betala skatt på räntan för dåvarande lån till Sotenäs 
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kommun. Ärendet har överklagats och ska behandlas av förvaltningsrätten. Om 
skatteverket vinner processen innebär det en extra beskattning på 0,4 mnkr.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 

 



Sotenäs Vatten AB  
 
 
 
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Organisationsnummer 559084-8064 
Styrelsen och verkställande direktören för Sotenäs Vatten AB med säte i Sotenäs avger 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. 
 
Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................2 
Resultaträkning ....................................................................................................................11 
Balansräkning.......................................................................................................................12 
Kassaflödesanalys ...............................................................................................................14 
Redovisningsprinciper ..........................................................................................................15 
Noter ....................................................................................................................................16 
Revisionsberättelse ..............................................................................................................21 
Lekmannarevisorernas rapport .............................................................................................23 

 

Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK 
Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parantes 
avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera 
vatten av god kvalitet samt rena 
avloppsvatten och därmed förenliga 
verksamheter.  
 
Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 
Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB har 
inga anställda utan den dagliga driften och 
annan förenlig verksamhet sköts av det 
gemensamma bolaget, Västvatten AB, 
som svarar för driften av VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Sotenäs kommun är en kommun med stor 
andel sommarboende som är tätbefolkad 
under sommarmånaderna men 
glesbefolkad under resterande del av året. 
Det finns både landsbygd och kustnära 
boende men samhällena är koncentrerade 
kring kusten med en större tätort och ett 
flertal mindre. Sotenäs kommun definieras 
som ett sprickdalslandskap med inslag av 
fjordlandskap och i de yttre delarna 
skärgård. 
 
Den kommunala vattenförsörjningen 
kommer uteslutande från två 
sammankopplade ytvattentäkter och 
kommunens dricksvattenförsörjning sker 
från ett större vattenverk. Avloppsreningen 
klaras med hjälp av två större verk samt 
ett mindre verk.  
 
Sotenäs kommun har ett omfattande 
ledningsnät med förhållandevis korta 
ledningssträckor på grund av satsningen 
på de två större reningsverken samt att 
nybyggnationen är koncentrerad kring 

centralorterna. Undantag finns i två längre 
överföringsledningar. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt 
dotterbolag till Sotenäs kommun (212000-
1322). Sotenäs Vatten AB äger 29 % av 
det gemensamma bolaget Västvatten AB.

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  

IB Aktiekapital 2 500 tkr 
Årets nyemission 0 tkr 
UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 
Fritt eget kapital  

IB Eget kapital 0 tkr 
Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 
UB Eget kapital 0 tkr 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2020. 
 
Arbetet med Projekt 154 markbaserad 
laxodling fortskrider. Detta är ett stort 
projekt som kommer att kräva mycket 
vatten och avloppskapacitet. 
 
Flertalet händelser har skett på 
reningsverken under året. Haveri av 
omröraren i slamlagret, driftstörningar på 
grund av saltvatteninläckage i samband 
med höga havsnivåer och en driftstörning 
på ventilationen. Problem med 
vatteninträngning i ventilationskanalen för 
biotornen medför minskad kapacitet och 
efterföljande klagomål på lukt. 
 
Reliningar har gjorts under året i centrala 
Kungshamn för att minska saltvatten-

Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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inträngningen och tillskottsvatten till 
verken. 
 
I Hunnebostrands reningsverk är 
betonggolvet klart och nya blåsmaskiner 
på plats. 
 
En långtidsutredning för 
spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad. 
Hunnebostrands reningsverk har uppnått 
tillståndstaket för antal inkopplade kunder 
och alla anslutningar utanför 
verksamhetsområde nekas för tillfället. 
Omholmen har kapacitetsmarginal mot 
tillståndet, men reningsprocessen är inte 
optimal vilket gör att de årliga 
tillståndsvärdena på utgående vatten inte 
uppfylls för vissa av kraven. 
 
Ålyngelledare är färdigställd och i drift vid 
Tåsteröds stora vatten. Denna är godkänd 
av Länsstyrelsen. 
 
Smögens Vattentorn har undersökts. På 
grund av saltinträngning påtalar rapporten 
ett större underhållsbehov än planerat för 
att förlänga dess kvarvarande livslängd. 
Beslut om åtgärder väntar. 
 
Läcksökningar sker kontinuerligt i Sotenäs 
kommun och läckor och avloppsstopp 
lagas allt eftersom.  
 
Förhandlingar med försäkringsbolagen 
gällande skyfallet försommaren 2017 och 
de översvämningar som detta medförde är 
i sin slutfas och en överenskommelse är 
snart på plats. 

Framtida utveckling, risker och 
osäkerhetsfaktorer  
Den framtida utvecklingen i Sotenäs 
Vatten AB präglas framförallt av åtgärder 
för att kunna rena avloppsvattnet på ett 
betryggande sätt och åtgärder för att 
trygga den långsiktiga vattenförsörjningen.  
 

Merparten av verk och ledningsnät inom 
kommunen är gamla och det finns ett stort 
behov av underhåll och förnyelse. Redan 
idag har kapaciteten på ett verk slagit i 
taket och reningsprocessen på det andra 
verket är komplicerad. Att lösa 
reningsverksproblematiken är högt 
prioriterat. 
 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 
med effektiviseringar, framtida 
kapacitetsbehov och kännedom om 
befintlig status på verk och ledningar. 
 
En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 
och kundkrav, ett behov av långsiktig 
klimatanpassning och nya säkerhetskrav 
kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 
kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. Nya tjänster så som 
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 
Miljösamordnare har tillsatts inom 
driftbolaget Västvatten AB för att bättre 
kunna svara upp till dessa krav.   
 
Sotenäs kommun har en 
försörjningsprognos av vatten och avlopp 
som inte följer befolkningsprognosen. 
Detta beror på att andelen delårsboende 
och fritidsfastigheter är stort i kommunen 
och denna problematik behöver vara i 
fokus för att kunna hantera ökad vatten 
och avloppsmängd under 
sommarmånaderna. 
 

Långsiktig planering: För att använda 
kollektivets pengar och bolagets resurser 
på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 
hela kedjan av VA-planering med VA-
översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 
tillsammans med rådgivning för 
fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 
planeringsarbete med effektiva lösningar 
krävs ett tydligt samarbete mellan 
förvaltningar, bolag och politiken.  
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Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 
beteendeförändringar hos våra kunder har 
visat sig i en minskad vattenförbrukning. 
Det innebär minskade kundintäkter och 
påverkar behovet av taxehöjningar för att 
täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 
Vatten kommer även taxorna behöva 
höjas i snabbare takt framöver beroende 
på ett uppdämt investeringsbehov och 
ökande krav på vatten- och 
avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 
betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket 
beror på hur tidigare finansiering av 
anläggningar har skett (bland annat 
genom statliga medel). 
 
Investeringar inom bolaget förväntas öka 
då kapaciteten på verk behöver utökas 
och underhållet av anläggningar behöver 
komma i fas med reinvesteringstakten. 
 
Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 
om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 
utmaning. VA-verksamheten är 
kapitalintensivt och många 
kommunkoncerner har en hög belåning. 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 
förändringar i ränteläget har stor påverkan 
på den framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften.  
 
Skatteverkets granskning av ränteavdrag 
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 
angående inkomstdeklaration 2017 - 2018 
kan innebära ytterligare kostnader för 
kollektivet. Skatteverket har ändrat 
ställning i denna fråga och anser att 
räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar 
till Sotenäs kommun för belåning av 
anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 
i Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 
 

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 
vatten har idag för stor tillförsel av 
näringsämnen via dess tillflöden. För att 
reducera detta krävs renovering av 
befintliga våtmarker och eventuellt 

nyanläggning av en ny våtmark vid det 
största tillflödet till sjön. Skulle effekten av 
detta bli för dålig kan en utbyggnad av 
vattenverket krävas, ett sådant processteg 
är en dyr investering i nivån 20 miljoner. 
Om det pågående projektet med en 
landbaserad odling av ca 100 000 ton 
lax/år blir av så kommer det att bli 
nödvändigt med en översyn av tillgången 
på framförallt råvatten för att kommunen 
skall ha möjlighet till fortsatt expansion och 
inflyttning. Förbättringar av dämmen vid 
sjöarna är nödvändiga åtgärder, i linje med 
ny lagstiftning. 
 

Avlopp: Reningsverken Omholmen och 
Hunnebostrand är idag hårt belastade. Det 
har påbörjats ett arbete/utredning kring 
lämpliga åtgärder för vår avloppshantering 
i framtiden som kommer fördjupas under 
år 2021. 
 
Omholmens reningsverk har en 
komplicerad reningsprocess vilket gör det 
komplicerat att rena vattnet. Verket har 
svårigheter att nå gränsvärden för 
utgående vatten som är satta för verket 
och det finns ett större upprustningsbehov 
av verket.  
 
Hunnebostrands och Todderöds 
reningsverk är sommartid hårt belastade 
och Hunnebostrands reningsverk har inte 
kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 
belastningen behöver verket utökas med 
ytterligare krav på hantering av 
avloppsvatten i form av kväverening.  
 
En utbyggnad av kommunikationen till 
våra yttre anläggningar, främst 
pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- 
och miljöperspektiv. 
 
Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam som presenterades 2020 har 
ännu inte resulterat i några konkreta 
framtida krav. Slamfrågan är ständigt 
aktuell och vi behöver vara förberedda på 
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förändrade kostnader och/eller krav på 
annan hantering av vårt slam. 
 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 
och planering för förnyelse genomförs för 
att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 
och på rätt plats. 
 
Arbetet med gamla ledningsrätter och 
ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 
många år framöver då flera ledningar i 
Sotenäs ligger på fastigheter utan 
rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 
ledningar innebär omprioriteringar i både 
tid och pengar.  
 
Ett strukturerat arbete för att reducera 
saltvatteninträngningar i ledningsnätet 
krävs. Detta för att reducera mängden 
ovidkommande vatten samt för att skydda 
de biologiska processtegen vid verken.  
Kommande VA-utbyggnadsplan medför att 
kommunen får rådighet över planeringen 
för omvandlingsområdena. 
 
Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 
översvämningar på nätet. Arbete med att 
klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 
Sannolikt kommer också i framtiden större 
krav på rening av dagvatten. Höjning av 
havsnivån ökar risken för 
saltvatteninträngning. 

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 
Svenskt Vatten. Verksamheten inom 
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 
del inriktad mot tillämpad forskning och 
utveckling av intresse för Svenskt Vattens 
medlemmar. Målet är att främja 
utvecklingen av ny kunskap inom 
områdena för vattentjänsternas alla delar, 
stödja branschens behov av kompetens-
försörjning samt se till att framtagen 
kunskap sprids.  
 

Utöver branschföreningen är Västvatten 
med i ett antal andra nätverk för forskning 
och utveckling. Starkast engagemang har 
vi i DRICKS där Västvatten är 
medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 
DRICKS är en centrumbildning för 
dricksvattenforskning vid Chalmers, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 
Lunds tekniska högskola med målet att 
tillsammans med andra bidra till en 
säkrare dricksvattenförsörjning. 
 
Västvatten är även en aktiv medlem i 
teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 
Klustret är ett samarbete mellan tekniska 
högskolor, offentlig sektor och företag. VA-
teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 
lösningar till framtidens utmaningar för 
svenska kommuner och vattentjänstbolag. 
Fokusområden är främst framtidens 
avloppsvattenrening, energi och 
resurshushållning samt klimat - samhälle - 
vatten.  

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 
 
För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för reningsverken avser de 
behandling av hushållens och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framförallt miljön genom utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 
 
Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 
 
Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och 
framförhållning. Vi försöker hela tiden att 
blicka framåt och utmana oss själva. 
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Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 
vara en resa för ständig förbättring. 

Bolagets styrelse 
Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av 
fem ledamöter och högst tre suppleanter. 
Kommunfullmäktige i kommunen utser 
sina representanter till styrelsen samt vem 
som ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. Dessa utses att ingå i 
styrelsen under mandatperioden på fyra 
år. Styrelsen inklusive suppleanter består 
av en kvinna och sju män. 
 
Under året har de flesta mötena skett 
digitalt på grund av Covid-19.  

Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-
kostnadsprincipen vilket innebär att de 
nödvändiga kostnaderna som krävs för att 
tillhandahålla respektive vattentjänst ska 
finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 
säga de nödvändiga kostnader som 
uppkommer för att till exempel ta hand om 
spillvatten finansieras via motsvarande 
avgift.  
 
Den taxefinansierade verksamheten får 
inte gå med vinst. Eventuella överuttag 
eller underuttag av brukningsavgifter 
redovisas som skuld/fordran till VA-
kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 
VA-fonder för specifika ändamål som 
gynnar hela kollektivet. 
 
Årets överuttag uppgår till 2 774 tkr 
(1 492 tkr i underuttag). Totalt är 
ackumulerat underuttag 1 020 tkr (3 794 
tkr), se not 17. Överuttaget är för att 
återställa tidigare års underuttag. 

Årets resultat och förslag till 
vinstdisponering 
Sotenäs Vatten AB:s resultat för 
räkenskapsåret 1 januari 2020- 31 
december 2020 är 0 tkr.  

Bolaget genererar ingen vinst och således 
sker ingen ökning/minskning av sitt egna 
kapital. 
 
Till årsstämmans förfogande står inga 
vinstmedel. Det finns således inget 
resultat att disponera. 

Intäkter 
Bolagets intäkter består till största del av 
bruknings- och anläggningsavgifter från 
abonnenterna i taxekollektivet. Under året 
höjdes brukningsavgiften med 5,0 % och 
anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan 
beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

 
Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 
varierar över åren beroende på vatten-
förbrukningen som påverkar den rörliga 
delen av taxan. 
 
Årets förändring av intäkterna 
(brukningsavgifter) blev en ökning med 7,3 
% jämfört med föregående årsutfall. 
Ökning av brukningstaxan för 2020 var 5,0 
%. Detta är en högre ökning än förväntat 
vilket beror på en bokföringsteknisk 
rättelse mellan brukningsavgift och 
anläggningsavgift, belastningsavgifter som 
härrör till 2019 och på ökad förbrukning av 
småhus, vilket mest troligt är en effekt av 
att många har tillbringat mer tid i hemmet 
under pandemin. 

Kostnader 
Sotenäs Vatten AB har ingen egen 
personal utan köper sina tjänster av 
Västvatten AB. 
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Större delen av kostnaderna består av 
köpta tjänster från driftbolaget Västvatten 
AB samt avskrivningar.  

 
I Västvatten AB finns all personal.  

Finansiering och räntekostnad 
Sotenäs kommun ABs låneportfölj består 
av direkta lån (243 000 tkr) via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter 
sin egen finansiering med ramborgen via 
Sotenäs kommun. Ingen nyupplåningen 
har skett under året utan en minskning av 
låneskulden på 2 000 tkr har skett. 

 2020 2019 

Låneskuld 243 000 tkr 245 000 tkr 
Långivare Kommuninvest Kommuninvest 

Genomsnittlig 
räntebindning 

3,21 2,46 

Genomsnittlig 
kapital-
bindning 

3,21 2,52 

Genomsnittlig 
ränta 

0,52 0,47 % 

 
Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 
genomsnittsräntan inklusive räntesäkrings-
kostnader har under året varit 0,52 %. 
Budgeterad ränta var 0,6 %. Lägre ränta 
än budgeterat har gett ett positivt utfall. 
Sotenäs kommun finansierar Sotenäs 
Vatten AB till 1 % via det egna kapitalet. 
Finansiering sker även genom förutbetalda 
anläggningsavgifter, vilka är en 
engångsavgift som betalas vid anslutning 
och som periodiseras över anläggningens 
beräknade livslängd samt externa lån. 

Nyckeltal 2020 2019 

Andel 
ägarfinansiering 

1 % 1 % 

Skatt 
Skatteverkets granskning av 
inkomstdeklaration 2017-2018 har 
föranlett ett beslut från Skatteverket om att 
bolaget ska betala skatt för räntan på det 
dåvarande lånet via Sotenäs kommun. 
Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och 
har inte genererat någon kostnad ännu. 
Om Skatteverket vinner processen innebär 
det en extra beskattning på cirka 350 tkr. 

Investeringar 
Investeringar har skett med 20 816 tkr 
(20 262 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 
uppgår till 8 475 tkr (13 802 tkr). 

Investeringar 2020 2019 

Reinvestering 16 072 13 197 
Omvandling 744 6 590 
Exploatering 4 000 475 

Bruttoinvesteringar 20 816 20 262 

Fakturerade 
anläggningsavgifter 

-8 475 -13 802 

Årets 
finansieringsbehov 

investeringar 

12 341 6 460 

 
Reinvestering: Mindre ledningsarbete 
omfattar bland annat minisanering 
Hunnebostrand, färdigställande av 
Orrvik/Vansvik, avloppskollaps i 
Dinglevägen/Bäckeviksgatan samt en 
vattenläcka på Vadbrusegatan. 
Under året har bland annat 
omläggningarna av ledningarna i 
Kännevägen slutförts samt arbeten för att 
minska saltvatteninträngning till verken. 
Det har gjorts genom relining av 
spillvattenledningar i Kungshamn ihop 
med ett par förberedande lednings- och 
brunnsomläggningar.  
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Planering inför arbetet med 
recipientdammarna innan Tåsteröds 
vatten har påbörjats under året. 
 
Dämmet Lilla Dale vatten: Projektering har 
utförts och tillståndsansökningen har blivit 
genomförd och godkänd under senhösten. 
 
Smögens Vattentorn har undersökts och 
en åtgärdsplan har tagits fram med 
åtgärder som skall hålla tornet igång tills 
ny reservoar är utredd och byggd. 
Åtgärder har påbörjats under hösten. 
 
Pumpar har bytts vid Petersbergs TSS. 
 
Fasadklädsel har bytts på Förålarne TSS. 
 
Ålyngelledare har anlagts vid Tosteröds 
stora vatten. 
 
På Hunnebo reningsverk har betonggolvet 
förstärkts och en ny blåsmaskin har 
installerats. Dessutom har utbyte av 
barkfilter skett för förbättrad luktreducering 
av utgående ventilation. 
 
Omholmen reningsverk har fått ny elpanna 
och en ny kompressor samt påbörjad 
fasadrenovering. 
 
Omvandling: Omvandlingsområde 
Hästskobacke har projekterats och 
upphandlats under året. Arbetet som 
innebär nya spill-, vatten- och 
dagvattenledningar har påbörjats under 
vintern. 
 
Exploatering: Exploatering i Hunnebo 
Ellene är besiktigad och klar. 
På exploateringen Ödegården har 
exploatören bekostat flytt av befintliga 
ledningar för att kunna bygga algfabrik. 
 
Anläggningsavgifter:  
Anläggningsavgifter har under perioden 
fakturerats till ett belopp av 8 475 tkr. Det 
är bland annat anläggningsavgifter för 
omvandlingsområdena Lindalsskogen, 
Ödegården och Ellene men främst 

strötomter som har fakturerats. En 
strötomt ligger i ett område som sedan 
tidigare är inkopplat på det kommunala 
vatten- och avloppsnätet och där en ny 
fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse 
avgifter för servis, förbindelsepunkt, 
lägenhet och tomtyta. 

Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framförallt i 
samband med budgetarbetet, vilket kan 
påverka särredovisningen och därmed 
initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 
Nedan sker jämförelse mot budget 
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-
12. 

1) Reviderad budget och/eller tidplan, se budget 
2021 antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-10 § 
139. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna på 14 075 tkr (13 547 tkr) 
är lägre än de budgeterade 14 775 tkr, 
vilket beror på en lägre investeringstakt 
samt aktivering senare än budgeterat. 

Balansräkningen 

Balansomslutning 
Balansomslutningen är 355 377 tkr 
(350 185 tkr). Skillnaden på 5 192 tkr 
beror på ökning av anläggningstillgångar 
på tillgångssidan. På skuldsidan beror det 
på högre förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifterna. 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital 

Investeringar Upp-
arbetat 

(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande 
(år) 

Reinvestering 

Klippsjön 
dagvatten1) 

469 5 000 2021 

Smögens VT 3 481 5 000 2020 
Dämme Lilla 
Dale vatten1) 

1 341 7 700 2020 

Renshanterin
g ARV 

100 5 000 2021-2022 

Omvandling 

- - - - 
Exploatering 
Ellene 2:38  4 100 2020 
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Balansomslutning är summan av 
tillgångssidan alternativt summan av 
skulder och eget kapital i ett företags 
balansräkning. 

Anläggningstillgångar 
Totalt har bolaget materiella 
anläggningstillgångar på 322 910 tkr 
(315 665 tkr). 
 
Finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i intresseföretaget Västvatten 
AB. 

Likviditet 
Bolaget har en likviditet på 260 % (359 
%). Likviditet är ett mått på kortsiktig 
betalningsförmåga och vid 100 % är de 
likvida medlen lika stora som de 
kortfristiga skulderna. 
 
Likviditet beräknas genom att 
omsättningstillgångarna delas med 
kortfristiga skulder. 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 
betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 1 
% (1 %). Den låga soliditetens beror på att 
taxekollektivet inte ska gå med vinst utan 
de över- eller underuttag som uppkommer 
bokas som skuld respektive fordran på 
kollektivet. 
 
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
 
 

 

1 Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett 
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 
sammandrag. 

*2019 genomfördes en kundundersökning, dock 
framgår inget specifikt index för kundnöjdhet. Ingen 
undersökning av kundnöjdheten har genomförts 
2017, 2018 och 2020. 
***Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019. 

Internkontroll 
Under 2020 har internkontroll genomförts 
inom två kontrollområden:   

• Systematiskt arbetsmiljö och  
• Hantering av personuppgifter enligt 

GDPR. 

Kontrollen visade på ett bra arbetsmilj-
öarbete där bland annat införandet av IA-
system för inrapportering av tillbud och 
olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 
dokument har uppdaterats under 
kontrollen och den skyddsutrustning som 
finns är bra, dock kommer märkningen av 
slutdatum på hjälmar ses över. 
 
GDPR kontrollen har lett till att rutiner har 
tagits fram gällande utlämnande av 
personuppgifter och hur nya och 
uppdateringar av 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 

Total omsättning (tkr) 58 931 60 125 59 001 55 855 
Balansomslutning (tkr) 355 377 350 185 334 573 329 460 
UB lån (tkr) 243 000 245 000 236 000 235 838 
Genomsnittlig ränta (%) 0,52 0,47 0,13 0,6 
     
Årskostnad Typhus A (kr)1** 9 350 9 350 8 570 8 385 
Årskostnad Typhus B (kr)2** 88 670 84 390 81 270 79 460 
Driftkostnad/abonnemang 
(kr) 

9 393 9 677 9 602 9 127 

Antal läckor (st) 16 17 34 26 
Antal driftstopp (st) 8 13 83 10 
Kundnöjdhetsindex* -  - - 
Förtroende för kranvatten - 83 % - - 
Förtroende för att 
avloppsvatten renas 
tillräckligt 

- 63 % - - 

Debiterad mängd vatten (%) 83 80 81 81 
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personuppgiftsbehandlingar ska 
registreras. 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 
av ett år. 
Sotenäs Vatten AB    

    
Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019 

  
 

 

Rörelsens intäkter 
 

 
 

Nettoomsättning 1 58 229 58 632 
Övriga rörelseintäkter 2 702 1 493 
Summa intäkter 

 
58 931 60 125   

  

Rörelsens kostnader 
 

  

Material och varor  -4 328 -3 657 
Entreprenader  -2 898 -3 296 
Övriga externa kostnader 3,4 -36 133 -38 334 
Personalkostnader 5 -170 -176 
Avskrivningar och 
utrangeringar 

6 -14 129 -13 547 

Summa kostnader  -57 658 -59 010 

    

Rörelseresultat  1 273 1 115 

    

Resultat från finansiella 
poster 

   

Ränteintäkter 7 20 20 
Räntekostnader 8 -1 281 -1 130 
Summa efter finansiella 
poster 

 12 5 

    
Skatt på årets resultat 9 -12 -5 
Årets resultat 

 
0 0 

  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
54

09
27

9f
-0

3d
4-

40
72

-8
1c

0-
78

e5
73

f8
2f

d5
V

is
m

a 
A

dd
o 

ID
-n

um
m

er
 : 

03
bd

b0
13

-4
8e

d-
42

4a
-a

af
7-

e6
93

d0
2f

fc
1c



   

12 
 

Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 
bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 
Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
    
  

Anläggningstillgångar 
 

  
VA-anläggningar 11 286 614 266 657 
Maskiner och tekniska anläggningar 12 15 607 8 583 
Inventarier 13 496 467 
Pågående investeringar 14 20 193 39 958   

322 910 315 665   
  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  

Andelar i intresseföretag 15 725 725 
  725 725 

    
Summa anläggningstillgångar  323 635 316 390 

    
Omsättningstillgångar 

 
  

Kundfordringar 
 

5 639 3 870 
Fordringar hos Sotenäs kommun 16 23 763 24 684 
Fordringar hos koncernföretag inom 
Sotenäs kommun 

 
93 898 

Underuttag VA-kollektivet 17 1 020 3 794 
Övriga fordringar  284 270 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

18 943 279 
  

31 742 33 795   
  

Summa omsättningstillgångar 
 

31 742 33 795   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

355 377 350 185 
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31   
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Bundet eget kapital 

 
  

Aktiekapital 19 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  
Fritt eget kapital 

 
  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   
  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Avsättningar    
Övriga avsättningar 20 1 706 1 706 
  1 706 1 706 

Långfristiga skulder    
Lån av Kommuninvest 21 243 000 245 000 
Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

22 73 364 67 227 

VA-fond 23 22 616 24 331 
  338 980 336 558 

    
Kortfristiga skulder 

 
  

Överuttag VA-kollektivet 17 0 0 
Leverantörsskulder 

 
3 536 4 585 

Skulder till Sotenäs kommun 1 000 3 
Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 339 271 
Skulder till intresseföretag  2 490 2 105 
Aktuell skatteskuld 24 15 7 
Övriga skulder  2 629 1 895 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

25 2 182 555 
  

12 191 9 421   
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   355 377 350 185 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 
året. 
Kassaflödesanalys  Not 2020 2019  

   
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  12 5 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

26 10 064 12 824 

Justering  -1 0 
    

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 10 075 12 829 

 
   

Förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  2 556 -4 784 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 770 -2 340 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 15 401 5 705 

 
   

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -21 373 -19 543 
Förvärv av finansiella tillgångar  0 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -21 373 -19 543 

 
   

Finansieringsverksamheten    
Förändring avsättning  0 -794 
Upptagna lån  0 9 000 
Amortering av lån  -2 000 0 
Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter  8 475 13 802 
VA-fond  0 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 6 475 22 008 

 
   

Årets kassaflöde  503 8 170 

Likvida medel vid årets början  16 23 260 15 090 

Likvida medel vid årets slut 16 23 763 23 260 
Kassaflödesanalysen har justerats 2019 då upplösning av periodiserad VA-fond har funnit med i 
finansieringsverksamheten istället för i kassaflödet från den löpande verksamheten. Rättelse har gjort 2020.  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
BFNAR 2012:1  
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 
tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 
till självkostnadsprincipen.  
 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas 
vid leverans till kund.  
 
Intäkter i form av anläggningsavgifter 
redovisas som långfristig skuld (förutbetald 
intäkt) och periodiseras linjärt över 
respektive anläggningstillgångs 
nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 
avgiften samt årets del av avskrivningen.  
Över- eller underuttag av brukningsavgifter 
redovisas som minskade alternativt ökade 
intäkter. 
 
Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.  
 
Några räntor har ej aktiverats under året. 
Indirekta tillverkningskostnader som utgör 
mer än en oväsentlig del av den 
sammanlagda utgiften för tillverkningen 
och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 
har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna 
där skillnaden i förbrukningen av 
betydande komponenter bedömts vara 
väsentlig har de delats upp i komponenter 
och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 
som övertogs från kommunen är upplagda 
på samma sätt som de övertogs. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 
Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 
Maskiner o pumpar 10-30 år 
Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 
Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter 75 år 
*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 
201805. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 
förstagångshyra men exklusive utgifter för 
tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Sotenäs 
kommun. I resultat- och balansräkning 
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samt not redovisas mellanhavanden till 
andra företag som ingår i Sotenäs 
kommun under rubriken koncernföretag 
inom Sotenäs kommun.  

Bolaget äger 29 % av Västvatten AB. I 
resultat- och balansräkningen samt not 
redovisas mellanhavanden till Västvatten 
AB under rubriken intresseföretag. 

Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

 

Upplysning: Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 
635 tkr/år. Uppsägningstid är 6 månader.  
Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 4 tkr som 
löper till och med 2028-12-31. Uppsägningstid är 6 
månader. 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 
anställd personal. Tjänster för administration, drift 
och underhåll har köpts från Västvatten AB. 

 

Återbäring Sinfra inkom 2020 med 12 tkr. 

Not 1 Nettoomsättning 

 2020 2019 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
Sotenäs kommun 

1 343 1 427 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

koncernföretag 
inom Sotenäs 

kommun 

5 125 4 674 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

övriga 

50 482 46 982 

Årets upplösning av 
investeringsfond 

1 715 1 715 

Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 

2 338 2 342 

Årets överuttag (-)/ 
underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-2 774 1 492 

Summa 58 229 58 632 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2020 2019 

Erhållna 
kommunala bidrag 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – 

Koncernföretag 
inom 

Sotenäskommun 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – övriga 

532 530 

Övriga intäkter 170 963 
Summa 702 1 493 

Not 3 Övriga Externa kostnader 

 2020 2019 

Köp av tjänster från 
Västvatten AB 

(intresseföretag) 

20 926 20 245 

Elkostnader 3 682 3 888 
Slamkostnader 2 178 1 850 

Övriga 
driftkostnader 

9 347 12 351 

Summa 36 133 38 334 

Nyttjanderättsavtal   
Inom ett år 0 0 

Mellan ett till fem år 655 639 
Senare än fem år 4 16 

Summa 659 655 

   

Årets redovisade 
nyttjanderättsavtalskostnad 

659 640 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 
revisorer 

Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 
EY 2020 2019 

Revisionsuppdrag 45 41 
Andra tjänster 53 22 

Summa 98 63 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 

 2020 2019 

Löner och 
ersättningar  

132 140 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  21 21 
(varav 
pensionskostnader) 

0 0 

Övriga 
personalkostnader 

17 15 

Summa 170 176 

Not 6 Avskrivningar 

 2020 2019 

Avskrivningar på  
VA-anläggningar 

13 164 12 956 

Utrangeringar VA-
anläggningar 

876 0 

Avskrivningar på 
maskiner 

35 562 

Avskrivningar på 
inventarier 

54 29 

Summa 14 129 13 547 

Not 7 Ränteintäkter 

 2020 2019 

Ränteintäkter 
bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 
kortfristiga 
fordringar 

8 20 

Ränteintäkter 
skattekonto 

0 0 

Övrigt 12 0 
Summa 20 20 
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Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 
Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 
2017, och 2018. Ärendena är vidare till 
förvaltningsrätten och handlar om att beskattas för 
räntekostnaden gentemot Sotenäs kommun. Om 
Skatteverket vinner processen innebär det en extra 
beskattning på cirka 350 tkr. 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 
Det finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

 

 

Not 8 Räntekostnader 

 2020 2019 

Räntekostnader till 
Sotenäs kommun 

0 0 

Övriga 
räntekostnader 

1 281 1 130 

Summa 1 281 1 130 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 2020 2019 

Skattekostnad 2020 12 - 
Skattekostnad 2019 - 5 

Summa 12 5 

Avstämning skatt på årets resultat 

 2020 2019 

Ej avdragsgilla 
kostnader 

57 22 

Ej skattepliktiga 
intäkter 

0 0 

Summa 57 22 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 

 2020 2019 

Balanserade 
vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 
Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 

 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

479 785 477 664 

Årets anskaffningar 33 121 2 121 
Årets utrangeringar - - 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

512 906 479 785 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-213 128 -200 176 

Årets avskrivningar -13 164 -12 952 
Årets utrangeringar - - 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-226 292 -213 128 

Redovisat värde 
vid årets slut 

286 614 266 657 

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 

 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

11 732 8 587 

Årets anskaffningar 7 899 3 204 
Årets utrangeringar 15 -59 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

19 646 11 732 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-3 149 -2 642 

Årets avskrivningar -875 -566 
Årets utrangeringar -15 59 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-4 039 -3 149 

Redovisat värde 
vid årets slut 

15 607 8 583 

Not 13 Inventarier 

 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 228 4 001 

Årets anskaffningar 118 417 
Årets utrangeringar -108 -190 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 238 4 228 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-3 761 -3 922 

Årets avskrivningar -35 -29 
Årets utrangeringar 54 190 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-3 742 -3 761 

Redovisat värde 
vid årets slut 

496 467 

Not 14 Pågående investeringar 

 2020 2019 

Ingående nedlagda 
utgifter 

39 958 29 496 

Årets nedlagda 
utgifter 

21 373 19 544 

Under året 
direktavskrivet 

0 -3 339 

Under året överfört 
färdigställda 

-41 138 -5 743 

Redovisat värde 
vid årets slut 

20 193 39 958 
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2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i 
Västvatten AB. I samband med det förvärvade de 
725 aktier samt tog över 29 % av ägarandelen i 
Västvatten AB.  

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 
checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 
har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten. 

 

 

 

Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017.  

I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest. 
 

 

 

 

 

Not 15 Andelar i intresseföretag 

Västvatten AB 
556901-9622 

2020 2019 

Säte Uddevalla Uddevalla 
Andelar av röster 

och kapital 
29 % 29 % 

IB 
Bokfört värde 

725 725 

Årets inköp 0 0 
UB Eget 

kapitalandel 
725 725 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen 

 2020 2019 

Likvida medel 
kommunens 
bankkonto 

23 763 23 260 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 
Övrig fordran 

Sotenäs kommun 
0 1 424 

Summa 23 763 24 684 

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 

 2020 2019 

Överuttag VA 
kollektivet 2020 

2 774  

Underuttag VA 
kollektivet 2019 

-1 492 -1 492 

Underuttag VA 
kollektivet 2018 

-2 770 -2 770 

Underuttag VA-
kollektivet 2017 

-1 596 -1 596 

Överuttag VA-
kollektivet t.o.m. 

2016-12-31 

2 064 2 064 

Summa -1 020 -3 794 

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna 
intäkter 

 2020 2019 

Upplupna intäkter 0 0 
Förutbetalda 

kostnader 
943 279 

Summa 943 279 

Not 19 Antal Aktier 

 2020 2019 

Antal Aktier (st) 2 500 2 500 
Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 20 Avsättningar 

 2020 2019 

Befarade 
skadestånd 

1 706 1 706 

Summa 1 706 1 706 

Not 21 Externa Lån 

 2020 2019 

Kommuninvest 243 000 245 000 
Summa 243 000 245 000 

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter 

 2020 2019 

Ingående inbetalda 
värden 

83 798 69 996 

Årets inbetalningar 
värden 

8 475 13 802 

Utgående 
inbetalda värde 

92 273 83 798 

   
Ingående upplösta 

periodiserade 
värden 

-16 571 -14 229 

Årets upplösning -2 338 -2 342 
Utgående 
upplösta 

periodiserade 
värden 

-18 909 -16 571 

Redovisat värde 
vid årets slut 

73 364 67 227 

Not 23 VA fond 

 2020 2019 

Ingående VA fond 24 331 26 046 
Årets 

periodiseringar 
-1 715 -1 715 

Redovisat värde 
vid årets slut 

22 616 24 331 

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld 

 2020 2019 

Aktuell 
skattefordran 

0 0 

Aktuell skatteskuld 15 7 
Summa 15 7 

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 

 2020 2019 

Upplupna ränte-
kostnader december 

156 145 

Upplupna elkostnader 
december 

377 361 

Upplupna 
entreprenörskostnader 

1 072 36 

Upplupna 
underhållskostnader 

259 0 

Övriga upplupna 
driftkostnader 

318 13 

Summa 2 182 555 
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Händelser efter balansdagen 
Regeringens utredning angående framtida 
slamhantering. Eventuella konsekvenser av denna 
utredning utreds. 
 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust. 
 
  

Not 26 Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalysen 

 2020 2019 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m 

Avskrivningar 14 129 13 547 
Direktavskrivningar 0 3 339 

Årets 
periodiserade/upplösta 

anläggningsavgifter 

-2 338 -2 342 

Årets 
periodiserade/upplösning 

VA-fond 

-1 715 -1 715 

Årets uppbokad skatt -12 -5 
Summa 10 064 12 824 

Not 27 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 

 2020 2019 

Ställda panter Inga Inga 
Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Resultat- och balansräkning kommer att 
föreläggas årsstämman 2021-05-19 för 
fastställelse. 
Sotenäs 
 
 
 
 
 
 
Roland Mattsson 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
Hilbert Eliasson 
Vice ordförande 

 
 
 
 
 
 
Helene Stranne 
 
 
 
 
 
 
Stig-Arne Helmersson 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ulvemark 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Johansson 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats  
Ernst & Young 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
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Lekmannarevisorernas rapport 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB, org.nr 559084-8064

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sotenäs 
Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Sotenäs Vatten ABs finansiella 
ställning per 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Sotenäs Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 
2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Uddevalla den  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB  Org.nr 559084-8064                                                                                                                                                                                                           
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum enligt digital underskrift
 
 
 
Elving Claesson     
Av kommunfullmäktige     
utsedd lekmannarevisor      
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“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”
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Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-14 § 43-70 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 23(54)
 

 
 
 
 
 

KS § 52 Dnr 2021/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning  

Sotenäs Bostäder AB inkom i mars 2021med årsredovisning för 2020. Den antogs av styrelsen 
2021-03-04. Bolagets revisorer meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster uppgick till 
+12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt +10,6 mnkr. 
Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar kostnaderna jämfört med 2019 
framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar.  Den pågående 
pandemin har påverkat bolaget genom merparten av inre underhåll uteblivit och fokus under året 
har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och lokaler. Bostädernas 
yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit kompenserad av staten för 
ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 
mnkr framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska 
livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget erhöll 
ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal borgen uppgår till 
136 mnkr. Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack vare låga 
investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 18,6 procent 
(föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-14 § 43-70 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 24(54)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 52 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 64 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-03-31 §§ 45-76 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 37(52)
 

 
 

KSAU § 64 Dnr 2021/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning  

Sotenäs Bostäder AB inkom i mars 2021med årsredovisning för 2020. Den antogs av styrelsen 
2021-03-04. Bolagets revisorer meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster uppgick till 
+12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt +10,6 mnkr. 
Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar kostnaderna jämfört med 2019 
framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar.  Den pågående 
pandemin har påverkat bolaget genom merparten av inre underhåll uteblivit och fokus under året 
har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och lokaler. Bostädernas 
yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit kompenserad av staten för 
ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 
mnkr framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska 
livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget erhöll 
ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal borgen uppgår till 
136 mnkr. Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack vare låga 
investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 18,6 procent 
(föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  
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Forts. KSAU § 64 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2021-04-21 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2021/000015 | Sida 1(3) 

 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder 
AB  

Sammanfattning  
Sotenäs Bostäder AB inkom 2021-04-19 med årsredovisning för 2020. Den antogs av 
styrelsen 2021-03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-04) meddelar att de granskat 
bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till +12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt +10,6 mnkr. Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar 
kostnaderna jämfört med 2019 framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer 
och avskrivningar.  Den pågående pandemin har påverkat bolaget genom merparten av 
inre underhåll uteblivit och fokus under året har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 
Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av 
Sotenäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och 
lokaler. Bostädernas yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2020 med 
ett utfall på 5,9 procent. 
 
2017 2018 2019 2020 
5,5% 5,6% 5,2% 5,9 

 
Föremålet för bolagets verksamhet 
 

• Främja bostadsförsörjningen i kommunen  
o Förberedande arbete har pågått under året. 

• Främja integration och social sammanhållning  
o Nytt avtal är upprättat med kommunens Individ- och familjeomsorg för 

att tillse att personer som står långt från bostadsmarknaden erbjuds 
lägenhet. Avtal finns med integrationsverksamheten att erbjuda 
lägenheter till personer som kommunplacerats. 

• Skapa trygga och hållbara boendemiljöer  
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o Ökat yttre skalskydd på flera fastigheter under året, förbättring av 
utebelysning. Förbättring av utebelysning innebär dels ökad trygghet och 
dels lägre energianvändning. Årligen sker besiktning av lekplatser. 

• Ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler  

o Färdigställt tidigare förskola i Väjern till två lägenheter, upphandling och 
projektering av Bankeberg i Hunnebostrand samt Förålarna i Väjern. 
Därutöver finns möjlighet att bygga lägenheter på Ekelidsberget i 
Bovallstrand. Sammanlagda planer möjliggör för byggstart för ca 120 
lägenheter och ca 20 tomter.  

o Under året har, på grund av Covid-19, fokuserats på yttre underhåll. 
• Erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget  

o Boendeinflytandeavtal med Hyresgästföreningen för tät dialog och 
möten för ökad inflytande. Året har inneburit  att fysiska möten inte varit 
möjliga.  

• Bolaget äger motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i 
bolag som har anknytning till fastighetssektorn  

o Ej skett 2020 

Sammantaget visas på en god måluppfyllelse.  

Viktiga händelser 
Bostadsbolaget startade 2015 projekt i syfte att vara oberoende av fossila bränslen för 
uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista 
bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor 
för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Sammantaget har ca 50 
procent av bostäderna ett uppvärmningssystem som inte bygger på olja eller el som 
primär värmekälla. 

Ekonomi  

Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna 
ökar med 1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit 
kompenserad av staten för ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala 
avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 mnkr framförallt beroende på lägre kostnader 
för reparationer och avskrivningar. Att avskrivningarna sjunker jämfört med föregående 
år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
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Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget 
erhöll ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal 
borgen uppgår till 136 mnkr. 
 
Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack 
vare låga investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 
18,6 procent (föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  

Intern kontroll 

Framgår inte av rapporten, men något som bolaget arbetar aktivt med.  

Analys  
Bolagets låneskuld är hög, och ökar under året, för 2020 uppgår skulden till 496 mnkr, 
bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela 
koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



























































 

      
Till bolagsstämman i Sotenäsbostäder AB 
org nr 556431-6775 
 
       
 

 

Granskningsrapport för år 2020 
Vi, av fullmäktige i Sotenäs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Sotenäsbostäder AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av 
års/bolagsstämman fastställt ägardirektiv. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Kungshamn 2021-03-03 

 

 

 

Håkan Axelsson   Elving Claesson 
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KS § 53 Dnr 2021/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning 2020. Denna antogs av styrelsen 2021-02-
25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-08) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts 
enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -2,5 mnkr). 
Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.    

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Ekonomi 

Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill köper 
kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr, 
inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av kommunens åtagande med motsvarande 
belopp. 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 

Drift 
För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna under året. 
Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre ersättning i 
omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen varit stängd under året, 
undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre kostnader framförallt avseende 
personal. Räntenettot är i princip oförändrad. Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren 
ökar till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, på 50 tkr, 
har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har också bidragit till 
negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 18,0 procent.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 65 
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Forts. KS § 53 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
 
 
 

Skickas till 

Ombudet 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KSAU § 65 Dnr 2021/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning 2020. Denna antogs av styrelsen 2020-02-
25. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-08) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts 
enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -2,5 mnkr). 
Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.    

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Ekonomi 

Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill köper 
kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr, 
inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av kommunens åtagande med motsvarande 
belopp. 
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 

Drift 
För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna under året. 
Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre ersättning i 
omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen varit stängd under året, 
undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre kostnader framförallt avseende 
personal. Räntenettot är i princip oförändrad. Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren 
ökar till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, på 50 tkr, 
har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har också bidragit till 
negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 18,0 procent.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs 
RehabCenter AB  

Sammanfattning  
Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2020. Denna antogs av 
styrelsen 2021-02-25. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-08) meddelar att de granskat 
att bolagets verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -
2,5 mnkr). Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.   

Kort beskrivning av verksamheten 
Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, 
friskvård och rehabilitering, simskola och café.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Beskrivning av mål finns med i årsredovisningen, men uppföljning saknas.   

Viktiga händelser 
Den omfattande renoveringen som pågått sedan 2017 är nu helt färdig. Under 2019 
slutfördes den sista delen som återstod dvs utbyggnad av gym och café samt installation 
av solceller, utegym och utökning av parkeringsplatser. Installation av solceller är dels 
som ett led i miljöarbetet och dels som en del för minskade energikostnader. Den totala 
investeringsvolymen uppgick till 25 mnkr.  
 
Antalet besök minskar till 58 400 jämfört med 90 533 besökande 2019. Inledningsvis 
under 2020 hade verksamheten besöksrekort, men allt eftersom restriktioner infördes 
har besöksantalet sjunkit.  

Ekonomi 
Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill 
köper kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt 
borgensåtagande om 27 mnkr, inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av 
kommunens åtagande med motsvarande belopp. 
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 
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Drift 

För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna 
under året. Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre 
ersättning i omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen 
varit stängd under året, undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre 
kostnader framförallt avseende personal. Räntenettot är i princip oförändrad. 
Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren ökar till 2,8 mnkr jämfört med 
2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, 
på 50 tkr, har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har 
också bidragit till negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 
18,0 procent.  

Investering 

Endast en mindre investering, avseende en tank, är genomförd under året.  

Intern kontroll 

Framgår inte av rapporten.  

Konsekvensbeskrivning 
Bolagets finansierar själv sin upplåning under året har, i och med att bolagets 
amortering, minskat kommunens borgensåtagande. Planen för bolaget är att amortera på 
låneskulden. .   
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud  
Ekonomiavdelningen 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KS § 70 Dnr 2019/000393 

Reviderad taxa för försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Det finns en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela kommunen. Det skiljer sig 
en del beroende på var marken är belägen inom kommunen huruvida den är grovplanerad eller inte 
samt vilken användning som medges i detaljplanen. Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd 
industrimark för 285 kr/kvm vilket är en taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras 
till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
En värdering av industrimark i kommunen gjordes 2020, denna är nu uppdaterad till värdetidpunkt 
februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300-600 kr/kvm beroende på läge 
och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett marknadsvärde på mellan  
150-350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 kr/kvm för industrimark som gäller 
för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Det föreslås att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i 
Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.  

Beskrivning av ärendet 

Värderingen skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. I 
värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för mark 
avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en analys av värdet 
för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.   
 
Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, dels K/T där 
det varit möjligt.  
 
I den samlade bedömningen har sedan de olika områdenas specifika egenskaper avseende bland 
annat marknadsläge, skick, exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är 
uppdelad med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. samt grovplanerad 
tomtmark. De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Bratteby industriområde) 
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Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150-250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400-450 kr/kvm.  
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200-350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300-600 kr/kvm.  
 
Det föreslås att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Plan-konsultens tjänsteutlåtande 2021-01-28 
Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 52 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att det läggs till exklusive VA anslutning och att ytor som inte är 
aktuella tas bort ur tabellen och att priserna ska avrundas till kronor. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C)  och Mikael Sternemar (L) tilläggsförslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera tabellen i beslutet så att ytor som inte är aktuella tas bort ur 
tabellen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående taxa vid försäljning av industrimark; 
Priserna är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena.  
Priserna gäller exklusive förrättningskostnader, VA-anslutning. 
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 Justerares signatur: 
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Sida 54(54)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 70 

 
Industritaxa Sotenäs kommun 
 
Område   Råtomt  Grovplanerad tomt 
Kungshamn 
Klippsjön   210 kr/kvm  473 kr/kvm 
Guleskär   263 kr/kvm  473 kr/kvm 
Ödegården   263 kr/kvm  473 kr/kvm 
 
Hovenäset 
Hogenäs industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 
Hogenäs hamn  210 kr/kvm  420 kr/kvm 
 
Hunnebostrand  
Lökholmens industriområde 263 kr/kvm  473 kr/kvm  
Bratteby industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 
 
Grovplanerad mark  

• utbyggda gator fram till fastigheten 
• grovplanerad tomt, dvs att tomten är plan och hårdgjord med grus, sprängsten etc.  
• fastighetsbildning och VA anslutning tillkommer 

Råtomt  
• ej utbyggda gator fram till fastigheten 
• berg, klippor som behöver sprängas eller skog, kärrmark som behöver fyllas ut.  
• fastighetsbildning och VA anslutning tillkommer 

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(52)
 

 
 

KSAU § 52 Dnr 2019/000393 

Reviderad taxa för försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Det finns en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela kommunen. Det skiljer sig 
en del beroende på var marken är belägen inom kommunen huruvida den är grovplanerad eller inte 
samt vilken användning som medges i detaljplanen. Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd 
industrimark för 285 kr/kvm vilket är en taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras 
till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
En värdering av industrimark i kommunen gjordes 2020, denna är nu uppdaterad till värdetidpunkt 
februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300-600 kr/kvm beroende på läge 
och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett marknadsvärde på mellan  
150-350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 kr/kvm för industrimark som gäller 
för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Det föreslås att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i 
Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.  

Beskrivning av ärendet 

Värderingen skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. I 
värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för mark 
avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en analys av värdet 
för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.   
 
Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, dels K/T där 
det varit möjligt.  
 
I den samlade bedömningen har sedan de olika områdenas specifika egenskaper avseende bland 
annat marknadsläge, skick, exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är 
uppdelad med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. samt grovplanerad 
tomtmark. De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Askums-Backa, Bratteby industriområde) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 17(52)
 

 
 

Forts. KSAU § 52 

 
Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150-250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400-450 kr/kvm. Undantaget är området Askums-
Backa som ej är planlagt, där är värdet 100 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark och 250 kr/kvm 
för grovplanerad tomtmark. 
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200-350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300-600 kr/kvm. Undantaget är området Askums-
Backa som ej är planlagt, där är värdet 150 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark och 300 kr/kvm 
för grovplanerad tomtmark. 
 
Det föreslås att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Plan-konsultens tjänsteutlåtande 2021-01-28 
Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att priserna justeras till 2021 års prisnivå, dvs höjs 5%, samt att: 
Tabellrubriken Färdig tomt ändras till ”Grovplanerad tomt” i enlighet med texten, att: Priserna i 
enlighet med texten är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena, att: Priserna gäller 
exklusive förrättningskostnader. 
 
Roland Mattsson (M) och Therese Mancini (S) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta följande revideringar;  
• att priserna justeras till 2021 års prisnivå, dvs höjs 5%,  
• att tabellrubriken Färdig tomt ändras till ”Grovplanerad tomt” i enlighet med texten,  
• att priserna i enlighet med texten är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena,  
• att priserna gäller exklusive förrättningskostnader. 
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Forts. KSAU § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående taxa vid försäljning av industrimark; 
Priserna är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena.  
Priserna gäller exklusive förrättningskostnader. 
 
 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-02 KA 2019/000393 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ann-Sofie Sjögren, ann-sofie.sjogren.k@sotenas.se 
Mark och exploateringskonsult 
 

Fastställa pris för försäljning av industrimark 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ser en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela 
kommunen. Det skiljer sig en del beroende på var marken är belägen inom kommunen 
huruvida den är grovplanerad eller inte samt vilken användning som medges i detaljplanen. 
 
Förvaltningen beställde 2020 en värdering av industrimark i kommunen, denna är nu 
uppdaterad till värdetidpunkt februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300 – 600 kr/kvm 
beroende på läge och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett 
marknadsvärde på mellan 150 – 350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 
kr/kvm för industrimark som gäller för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende 
industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid 
försäljning av industrimark.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen ser en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela 
kommunen. Det skiljer sig en del beroende på var marken är belägen inom kommunen 
huruvida den är grovplanerad eller inte samt vilken användning som medges i detaljplanen. 
Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd industrimark för 285 kr/kvm vilket är en 
taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
Förvaltningen beställde 2020 en värdering av industrimark i kommunen, denna är nu 
uppdaterad till värdetidpunkt februari 2021. Detta värdeutlåtande kan förslagsvis 
uppdateras vart annat till vart tredje år för att den ska fortsätta att vara aktuell. Värderingen 
skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. Det finns 
också ett värde för Industrimark och ett annat värde för Verksamhetsmark, handel och 
kontor m.m.  
 
I värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för 
mark avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en 
analys av värdet för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.  



 

 

 

 

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

Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, 
dels K/T där det varit möjligt. I den samlade bedömningen har sedan de olika 
områdenas specifika egenskaper avseende bland annat marknadsläge, skick, 
exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är uppdelad 
med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. 
samt grovplanerad tomtmark. 
 
De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Askums-Backa, Bratteby industriområde) 
 
Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150 – 250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400 – 450 kr/kvm. Undantaget är området 
Askums-Backa som ej är planlagt, där är värdet 100 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark 
och 250 kr/kvm för grovplanerad tomtmark. 
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200 - 350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300 – 600 kr/kvm. Undantaget är området 
Askums-Backa som ej är planlagt, där är värdet 150 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark 
och 300 kr/kvm för grovplanerad tomtmark. 
 
Förvaltningen föreslår att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom 
kommunen. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Genom att använda sig av denna modell med ett värdeutlåtande som uppdateras 
regelbundet kan kommunen tillhandahålla industrimark till marknadsmässiga priser. 

Regelverk  

En kommunal försäljning av mark till underpris kan anses strida mot kommunallagen 
(1990:900) om kravet på god ekonomisk hushållning enligt 8 kap 1 § eller anses utgöra ett 
stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap 8 §. En följd kan då bli att domstolen upphäver 
hela köpet. Stöd i form av underpris kan även strida EG-fördragets bestämmelser om 
statsstöd. Det är därför viktigt att varje försäljning sker till marknadsmässigt pris. 

Organisation och personal  

Att använda sig av värdeutlåtandet som en fastställd taxa ger en tydlighet till såväl 
organisationen som personalen. 
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Barnperspektiv 

Påverkas ej 

Medborgarperspektiv 

Att använda sig av värdeutlåtandet som en fastställd taxa ger en tydlighet till såväl 
näringslivet som kommuninvånarna. 

Jämställdhetsperspektiv 

Påverkas ej 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs 
kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.   

Bilaga/Bilagor 
Värdeutlåtande och uppdaterat värdeutlåtande 

Beslutet skickas till 
Plan och bygg 
 
 

  
Ann-Sofie Sjögren Håkan von Dolwitz 
Mark- och exploateringskonsult Plan- och byggchef 
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Uppdatering av värdeutlåtande avseende industrimark 
Sotenäs kommun 
 

1 Bakgrund och syfte 
Undertecknad har på uppdrag av Sotenäs kommun upprättat ett värdeutlåtande avseende 
industrimark i Sotenäs kommun, med värdetidpunkt april 2020. I samband med översyn av 
kommunens taxa för industrimark önskas nu en uppdatering med hänsyn till eventuell 
prispåverkan på fastighetsmarknaden.  

Uppdragsgivare är Sotenäs kommun genom Ann-Sofie Sjögren. Detta dokument ska läsas 
tillsammans med tidigare upprättat utlåtande.  

Värdetidpunkt är februari månad 2021.  

2 Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet består av 8 områden i Sotenäs kommun som nyttjas för industri- och 
verksamhetsändamål. Områdena är belägna i Kungshamn, Hovenäset och Hunnebostrand.  

3 Marknadsanalys 
Fastighetsbranschen har som alla branscher påverkats av Covid-19, men 
fastighetsmarknaden har klarat sig bra med hänsyn till att fastigheter ändå anses utgöra 
stabila investeringar som håller över lång tid. Sista kvartalet 2020 var starkt och mycket 
tyder på en ökad tilltro till fastigheter som investering under 2021. I allmänhet kan 
konstateras att mark för industri- och verksamhetsändamål oftast förvärvas i syfte att bygga 
upp långsiktig verksamhet, vilket också minskar påverkan från utomliggande faktorer 
såsom exempelvis pandemier etc. 

Sammantaget bedöms därmed att fastighetsmarknaden inte påverkats negativt för den 
aktuella fastighetstypen i Sotenäs kommun med hänsyn till Covid-19. 

4 Prisutveckling 
För att bedöma den allmänna prisutvecklingen för industrimark görs en analys av den 
allmänna fastighetsprisutveckling (fastighetsprisindex) för industrifastigheter från 2020.  

Då några noteringar för industrimark ännu inte är tillgängliga hos SCB görs en historisk 
tillbakablick där det kan konstateras att prisuppgången varit stabil de senaste 10 åren på i 
genomsnitt 5 % per/år för industrifastigheter.  

I vissa fall kan enskilda marknader ha en betydligt bättre eller sämre prisutveckling än 
snittet, vilket kan bero på ökad tilltro eller misstro till den lokala marknaden som följd av ny 
och förbättrad/försämrad kommunikation eller att en större arbetsgivare flyttar till/från 
kommunen etc. Därför görs en specifik analys över industrimarknaden i Sotenäs kommun. 

Den senare analysen visar inte på någon direkt avvikande trend i förhållande till 
fastighetsmarknaden i stort, varken positivt eller negativt. 





Fastställa pris för försäljning av industrimark, dnr 2019/393 
Uppdaterad tabell efter KS, förslag 2021-04-14  

 

Industritaxa Sotenäs kommun 

 

Område   Råtomt  Grovplanerad tomt 

Kungshamn 
Klippsjön   210 kr/kvm  473 kr/kvm 
Guleskär   263 kr/kvm  473 kr/kvm 
Ödegården   263 kr/kvm  473 kr/kvm 

Hovenäset 
Hogenäs industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 
Hogenäs hamn  210 kr/kvm  420 kr/kvm 

Hunnebostrand  
Lökholmens industriområde  263 kr/kvm  473 kr/kvm  
Bratteby industriområde  158 kr/kvm  420 kr/kvm 

 

Grovplanerad mark  

• utbyggda gator fram till fastigheten 
• grovplanerad tomt, dvs att tomten är plan och hårdgjord med grus, sprängsten etc.  
• fastighetsbildning och VA anslutning tillkommer 

Råtomt  

• ej utbyggda gator fram till fastigheten 
• berg, klippor som behöver sprängas eller skog, kärrmark som behöver fyllas ut.  
• fastighetsbildning och VA anslutning tillkommer 
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KS § 65 Dnr 2021/000248  

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga denna med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Kartbilaga  
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-03-23 § 17 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 65 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i kartbilaga 2020-04-20, från och med 1 
maj 2021. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
  



Kartbilaga 2021-04-20
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(12)
 

 
 

KSTU § 17   Dnr 2021/248 

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga denna med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Kartbilaga  
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med 
år 2021. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 17   Dnr 2021/248 

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga denna med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Kartbilaga  
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med 
år 2021. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats 
inom Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 
avgiftsbelägga fler parkeringar inom Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i 
uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom dom områden som är frekvent besökta. 
 

Bakgrund 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift mellan den 1 juni och 31 
augusti och när avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i 
samhällskärnorna. Kommunen ser även att behoven ökar gällande parkeringsplatser för 
fordonsklass II, det vill säga de så kallade husbilsparkeringarna.  
 

Ärendet 
Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand vilket beviljades och vann lagakraft 2021-03-05. 
Denna plats är utpekad såsom lämplig för detta ändamålet i "Plan för ställplatser i 
Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna 
husbilsparkeringarna utmed Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga 
denna med samma taxa som övriga husbilsparkeringar i det berörda området.  
Se bifogad kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för införande av 
parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärka med H som framgår i de bifogade kartbilagorna 
från och med år 2021. 
 

Bilaga  
Karta kallad bilaga 1 
Lokal Trafikföreskrift kallad LTF 1427 2019:41 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Skickas till 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelningen Drift och Projekt 
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 

 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 
Sotenäs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på Lahällevägen i Hunnebostrand; 
beslutade den 13 december 2019. 

 
Sotenäs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På anvisad plats öster om Lökholmsvägen-Lahällevägen i Hunnebostrand som framgår av kartan i
bilagan till dessa föreskrifter får personbil klass II, lätt lastbil med bostadsinredning, tung lastbil med
bostadsinredning samt buss med bostadsinredning parkeras.
2 § Mellan klockan 0 och 24 gäller dock tillåtelsen i 1 § mot avgift.
3 § Avgiften i 2 § behöver dock inte betalas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt
att parkera.
4 § Avgiften i 2 § är 35 kronor per timma, dock högst 200 kronor per dygn.
5 § Tillåtelsen i 1 § och villkoren i 2-4 §§ gäller mellan 1 maj och 30 september.

 
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020 då Sotenäs kommuns lokala trafikföreskrifter (1427 2019
: 02) om parkering tillåten på Lahällevägen i Hunnebostrand ska upphöra att gälla.

 
Beslutfattare: Susanne Jakobsson

 
Handläggare: Susanne Jakobsson

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Lahällevägen, Hunnebostrand
Datum: 2019-12-13

1427 2019:41

Kontrolldatum: 2019-12-13 Lahällevägen, Hunnebostrand



Kontrolldatum: 2019-12-13 Lahällevägen, Hunnebostrand
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KS § 45 Dnr 2021/000278 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun pga 
Covid-19 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om ett nytt kapitel i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, denna trädde ikraft 2021-03-11. 
 
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i särskilda 
områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då ökning av smitta av Covid-
19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o dyl.  
 
I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för smittspridning 
under sommarmånaderna.   

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det 
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna 
en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska 
finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 
riket och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller 
en nämnd.  
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå.  
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En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det  
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför sommarsäsongen. 
Kommunfullmäktige bör delegera dessa beslut för att kunna tas i Kommunstyrelsen om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan eller/och vid kommunens badplatser, 
gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta åtgärder vid 
Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir aktuellt beror på 
omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. Det handlar om hur 
smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka restriktioner i övrigt som gäller 
i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn tas till näringslivets och besöksnäringens 
förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-19 
SKR:s skrivelse om begränsningsförordning 
Underlag/mall för beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 47 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller förslaget, att ge 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av begränsningar om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de aktuella platserna i Sotenäs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder med 
anledning av begränsningsförordningen. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 47 Dnr 2021/000278 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun pga 
Covid-19 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om ett nytt kapitel i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, denna trädde ikraft 2021-03-11. 
 
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i särskilda 
områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då ökning av smitta av Covid-
19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o dyl.  
 
I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för smittspridning 
under sommarmånaderna.   

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det 
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna 
en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska 
finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 
riket och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller 
en nämnd.  
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det  
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behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför sommarsäsongen. 
Kommunfullmäktige bör delegera dessa beslut för att kunna tas i Kommunstyrelsen om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan eller/och vid kommunens badplatser, 
gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta åtgärder vid 
Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir aktuellt beror på 
omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. Det handlar om hur 
smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka restriktioner i övrigt som gäller 
i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn tas till näringslivets och besöksnäringens 
förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-19 
SKR:s skrivelse om begränsningsförordning 
Underlag/mall för beslut 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över planering inför 
skolavslutningar då det erfarenhetsmässigt brukar uppstå risk för trängsel, i samarbete med övriga 
myndigheter informera närliggande kommuner i Fyrbodal. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att att se över planering inför 
skolavslutningar då det erfarenhetsmässigt brukar uppstå risk för trängsel, i samarbete med övriga 
myndigheter informera närliggande kommuner i Fyrbodal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder med 
anledning av begränsningsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller förslaget, att ge 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av begränsningar om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de aktuella platserna i Sotenäs kommun. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-19 KS  2021/278 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
Maria Ceder Askman 
Administratör 

 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun 
pga Covid-19 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om en ny förordning, som trädde ikraft 2021-03-11. Denna 
förordning ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i 
särskilda områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då 
ökning av smitta av Covid-19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o 
dyl. I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för 
smittspridning under sommarmånaderna.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att 
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas 
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått 
trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 
2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att 
utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk 
för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta 
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beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta 
viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd. 
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas 
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått 
trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför 
sommarsäsongen. Kommunfullmäktige bör då delegera dessa beslut för att kunna tas i 
Kommunstyrelsen om en oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan 
eller/och vid kommunens badplatser, gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta 
åtgärder vid Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir 
aktuellt beror på omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. 
Det handlar om hur smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka 
restriktioner i övrigt som gäller i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn 
tas till näringslivets och besöksnäringens förutsättningar.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder 
med anledning av begränsningsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget, att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av 
begränsningar om en oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de 
aktuella platserna i Sotenäs kommun. 

Beslutet skickas till 
Administratör 
Samhällsbyggnadschef 

  
Maria Ceder Askman Eveline Savik 
Administratör Samhällsbyggnadschef 
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Startsida › Covid-19 och det nya coronaviruset › Kommuners rätt att förbjuda vistelse på vissa platser

Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder 
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. Här informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur beslut om föreskrifter enligt 
förordningen kan hanteras.

Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt 
att utfärda förbud att: 

vistas i en park,
på en badplats eller,
på någon annan liknande särskild plats.

https://skr.se/
https://skr.se/index.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html
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Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:

det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,
att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen).

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Frågor och svar om bemyndigandet för kommuner att meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 
Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om kommuners rätt att förbjuda människor att vistas på särskilt angivna platser, bland annat mer 
detaljerad information om vilken typ av plats bemyndigandet gäller, hur föreskrifter kan utformas och vilken påföljd den som begår en överträdelse av 
föreskriften kan drabbas av.

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-4.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-8.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-03/SFS2021-161.pdf
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Sveriges Kommuner och Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla 
kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår 
styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. 

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00 

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

Kommunal föreskrift om förbud att vistas på en, eller flera 
särskilt angivna platser – enligt begränsningsförordningen 
pga Covid-19 
 

En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt 
angivna platser kan ges följande utformning: 

 
X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 

platser i kommunen 

Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021. 

X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som 
framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över 
beslutet justerats och till och med den X mars 2021. 
  

2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av platsens 
drift, underhåll eller liknande. 

3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-14 § 43-70 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 38(54)
 

 
 
 
 
 

KS § 62 Dnr 2020/000736 

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-
parkeringstillstånd 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har gett ett uppdrag att se över möjligheten att ändra nuvarande regler och 
villkor för gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande 
undantag till begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd:  
 

• ”Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas.”  
 

Byggnadsnämnden beslutade även att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslut om tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  

Beskrivning av ärendet  

Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte är berättigad 
till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor som är gällande. De allra 
flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara berättigade till sådant är hyresgäster eller 
delårsboende fastighetsägare som bor i de centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga 
kommunala samhällen råder brist på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och 
det är just under denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de 
sökande.   
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster och 
besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är inte kommunens ansvar att tillhandahålla 
parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till förfogande är de så kallade 
allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen möjlighet att reservera parkeringsplatser. 
Enligt 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter 
om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst 
område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att parkera 
enligt föreskrifterna prövas av kommunen.  
 
De gällande regler och villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd beviljat 
beslutade Kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 enligt följande;  

• För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt beslut 
av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39  vara fastighetsägare och folkbokförd på 
fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister. 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-14 § 43-70 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 39(54)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 62 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 37 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-04 § 29 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till 
boendeparkeringstillstånd:  
 

Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 

 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om 
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-04 | §§ 24-45 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2021\BN 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(33)
 

 
 

BN § 29  Dnr BN 2020/736 

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-
parkeringstillstånd 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över möjligheten att 
ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021. Ärendet 
lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 2020 där beslut togs om återremiss till 
förvaltningen för formulering av ett undantag från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och 
för utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och 
kommunmedlemmar.   

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 37 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på arbetsutskottet förslag om undantag till begränsningar 
 
Klaes Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om undantag till begränsningar 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Klaes Mattssons förslag och finner att 
nämnden antar Klaes Mattssons förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om följande undantag till begränsningar i 
rätten till boendeparkeringstillstånd:  
 

Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 

 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om 
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för 
boendeparkeringstillstånd inom Sotenäs kommun 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över 
möjligheten att ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd 
från och med 2021. Ärendet lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 
2020 där beslut togs om återremiss till förvaltningen för formulering av ett undantag 
från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och för utredning av om det i 
undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och kommunmedlemmar.   
  

Beskrivning av ärendet 
Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte 
är berättigad till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor 
som är gällande. De allra flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara 
berättigade till sådant är hyresgäster eller delårsboende fastighetsägare som bor i de 
centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga kommunala samhällen råder brist 
på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och det är just under 
denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de sökande.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster 
och besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är alltså inte kommunens ansvar 
att tillhandahålla parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till 
förfogande är de så kallade allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen 
möjlighet att reservera parkeringsplatser. Enligt 10 kap. 2 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter om parkering får 
innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att 
parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att 
parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen. 
 

Formulering av undantag 
Vilka regler samt villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd 
beviljat har Kommunfullmäktige tagit beslutat om 2006-04-20 § 39, och är följande; 
 
- För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt 
beslut av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 (bilaga 1) vara fastighetsägare och 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens bilregister.  
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Det skall dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den exempelvis är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går 
att anlägga parkering på tomten. Det skall heller inte finnas någon 
gemensamhetsanläggning för parkering knuten till fastigheten. 
 
En konsoliderad version av gällande regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
bifogas (bilaga 2).   
 

Utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan 
folkbokförda och kommunmedlemmar??  
”Den i kommunala likställighetsprincipen innebär att kommunen inte får 
särbehandla vissa kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Principen gäller 
således endast i förhållande till kommunens egna medlemmar i den betydelse begreppet 
har i kommunallagen. Däremot utgör likställighetsprincipen inte något hinder för 
kommunen att särbehandla icke kommunmedlemmar. Enligt likställighetsprincipen har 
kommunfullmäktige således varit behöriga att ta ut en högre båtplatsavgift av icke 
kommunmedlemmar än av kommunens egna medlemmar”. RÅ 1996 ref 9 
 
”Regeringsrätten finner således inte visat att det föreligger sakliga skäl för att 
differentiera taxan för färjetrafiken till nackdel för kommunmedlemmar som inte är 
bosatta på Ven, och att det överklagade beslutet följaktligen strider mot den i 2:2§ 
kommunallagen angivna likställighetsprincipen. Beslutet skall därför enligt 10 kap. 8 § 
första stycket 4. Kommunallagen upphävas” RÅ 1987 ref 17 
 
I det förslag som Byggnadsnämnden uppmanat förvaltningen att ta fram frånfaller 
kommunen sitt krav på att en person ska vara både folkbokförd och fastighetsägare. Den 
föreslagna skrivningen utgör alltså en möjlighet för alla kommunmedlemmar att, vid 
synnerliga skäl, få undantag från kravet på dubbla kommunmedlemskap. Huvudregeln 
är ett krav på "dubbla kommunmedlemskap" och det nu föreslagna undantaget ger vid 
synnerliga skäl möjlighet för alla kommunmedlemmar att få undantag från huvudregeln. 
Enligt förvaltningens uppfattning strider det föreslagna undantaget inte mot 
likställighetsprincipen.  
 

Beslut om undantag - delegationsordningen  
Beslut gällande boendeparkeringstillstånd hanteras idag av tjänsteman på delegation 
från Byggnadsnämnden. 
 
Beslut enligt den nu föreslagna undantaget från kraven bör dock hanteras av 
Byggnadsnämnden eller dess utskott. 
 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 
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Konsekvensbeskrivning av ärendet 
Boendeparkeringstillstånden gäller endast för ett kalenderår i taget och det beviljas cirka 
25 boendeparkeringstillstånd inom kommunen per år där den sökande uppfyller 
gällande regler samt villkor och cirka 10 - 15 sökande nekas boendekort varje år på 
grund utav att de inte uppfyller kraven. 
 
Att genomföra en förändring genom att minska eller förenkla nuvarande gällande 
villkor och regler innebär att kommunen ger fler möjlighet att få sin ansökan beviljad 
men det innebär också att övriga parkörer skulle få svårare att hitta parkeringsplats. 
 

Slutsats 
Utifrån byggnadsnämndens uppdrag föreslås det undantag från bestämmelserna som 
framgår av förvaltningens förslag till beslut nedan och beslut om undantag fattas av 
nämndens arbetsutskott.  

 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till 
boendeparkeringstillstånd: 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslut om tillämpning av undantaget ska fattas av Byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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Förslag 2021-01-20  

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

Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx 
 
§1 För att kunna erhålla beslut om boendeparkering måste man vara fastighetsägare, 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens fordonsregister.  
 
Det ska dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går att anlägga 
parkering på tomten.  
 
Det ska heller inte finnas någon gemensamhetsanläggning för parkering knuten till 
fastigheten. 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
§2 Boendeparkeringskortet gäller med följande villkor och begränsningar på vissa 
parkeringsplatser inom det närområde i Sotenäs kommun som du är boende. Den gata 
eller det område som tillståndet är gällande för finns angivet på parkeringstillståndet.  
 
Denna form av parkeringstillstånd innebär att Sotenäs kommun skyltar upp vissa 
parkeringsplatser med boendeparkeringsskylt enl. lokala trafikföreskrifter och där får 
endast boende med tillstånd parkera. Dessa parkeringsplatser får inte märkas upp med 
fordonens registreringsnummer eller annan personlig utmärkning. Om flera 
parkeringsplatser finns tillgängliga på samma område eller gata får fordonen parkera på 
den parkeringsruta som finns tillgänglig och som det bevilja tillståndet anger. På dessa 
specifika p-platser finns ingen tidsbegränsning på när fordonet måste flyttas.  
 
Man har som fastighetsägare rätt att ansöka om ett parkeringstillstånd per fastighet. 
Fastighetsägaren får i sin ansökan uppge två fordon och dess registreringsnummer. 
Dessa två registreringsnummer finns då registrerade på samma parkeringstillstånd och 
det är då upp till boendeparkeringstillstånds innehavaren att välja vilket av fordonen 
som ska nyttja den avtalade parkeringsplatsen. 
 
Boendeparkeringstillståndet skall placeras väl synligt i framrutan för att underlätta 
parkeringsövervakningen. 
 
Tillståndet gäller inte för avställda fordon.   
 
Kopia eller avskrift av tillstånd gäller inte samt förkommet parkeringstillstånd ersätts 
inte. Polismans och trafikövervakarens anvisningar ska efterföljas och missbruk av 
tillståndet kan föranleda dess återkallelse.  
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Rätt utdraget intygar: 
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KS § 67 Dnr 2021/000290  

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2021  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 10 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-31 
Pågående motioner 2021-03-31 
Pågående medborgarförslag 2021-03-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 58 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2021. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Rätt utdraget intygar: 
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KSAU § 58 Dnr 2021/000290 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2021  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 10 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-19 
Pågående motioner 2021-03-19 
Pågående medborgarförslag 2021-03-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, 
våren 2021  

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering 
gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 21 motioner och 7 medborgarförslag.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och 
medborgarförslag under våren 2021. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
 
 
 

 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


Pågående Motioner 2021-04-28
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Bereds av 

1 2021/000269 2021-03-17 Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre KS
2 2021/000282 2021-03-10 Yngve Johansson (MP) Motionsbalans KS
3 2021/000246 2021-03-10 Ewa Ryberg (V) Motion - Menssäkra Sotenäs kommun KS

4 2021/000237 2021-03-08
Eva Abrahamsson (M) Roland Mattsson 
(M) Susanne Bergholtz (M) Motion – Digital teknik för social delaktighet bland äldre ON

5 2021/000214 2021-02-25
Eva Abrahamsson (M) Ragnhild Selstam 
(M) Helene Stranne (M)  Jeannette Loy (M) Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa ON

6 2021/000200 2021-02-22 Mathias Bruno (M), Lars Kinnmalm (M) Motion - Motion angående Smögens Vattentorn KS
7 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS
8 2021/000184 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Cykelledssamordnare KS
9 2021/000183 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Fler invånare i Sotenäs KS

10 2021/000172 2021-02-15 Therése Mancini (S) Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun KS
11 2021/000162 2021-02-11 Therése Mancini (S) Motion - om hörlurar till digitala möten KS

12 2021/000133 2021-02-05 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion för att skapa fler bostäder KS

13 2020/001192 2020-12-09 Britt Lindgren och Olle Börjesson

Motion - avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner för 
sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i Sotenäs 
kommun KS

14 2020/000970 2020-10-06
Therese Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson 
(s) Motion - översyn av trafikregleringen sommartid i Hunnebostrands äldre delar SBF

15 2020/000902 2020-09-20 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion - Säker cykelväg SBF KSTU 2021-03-23
16 2020/000887 2020-09-16 Mathias Bruno (M) Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun KS

17 2020/000875 2020-09-10
Michael Sandberg (L) och Mikael 
Sternemar (L) Motion - Politisk frågestund KS

18 2020/000786 2020-08-17 Lars-Erik Knutsson Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun. KS

19 2020/000586 2020-05-28
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13

Återremitterad KS 
2020-10-28

20 2019/001093 2019-09-08 Socialdemokraterna Motion - Insatser mot spelmissbruk KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31

21 2019/001092 2019-09-08 Socialdemokraterna Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads. KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31



Pågående Medborgarförslag 2021-04-28
 Ankom  Namn  Beskrivning Bereds av Beslutas av Beredning Beredning Beslutad

1 2021/000261 2021-03-12
Lena Sörensson 
Barbro Bliss Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand KS KS för beslut

2 2021/000098 2021-01-27
Olle Törnquist (S) 
och Britt Wall (S)

Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 
kommunens planprocesser KS KS för beslut

3 2021/000029 2021-01-11 Privatperson Medborgarförslag - Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången sommartid. KS KS för beslut

4 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag -önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand KS KS för beslut

5 2020/000758 2020-07-28 Annica Koskinen Medborgarförslag - Hundgård på Smögen SBF KS för beslut

6 2020/000401 2020-04-08
Kenny Tärnström 
m fl Medborgarförslag - Gångvägar i Ulebergshamn SBF KS för beslut

7 2020/000196 2020-02-10 Privatperson Medborgarförslag - önskemål om att ha tillgång till rullstol i polsystem ON ON för beslut

Beslutade av KS 2021-04-21

2020/000307 2020-03-11
Margareta o Jan D 
Hagness

Medborgarförslag - önskemål om snabb planering, utveckling och byggande av gång- 
och cykelväg i Sotenäs kommun SBF KS för beslut KSTU 2021-03-23 KS 2021-04-21

2019/001261 2019-10-11 Smögens Ö-råd Medborgarförslag - önskemål om ökad trafiksäkerhet på Smögen SBF KS för beslut KSTU 2021-03-23 KS 2021-04-21

2019/000227 2019-02-13 Privatperson Medborgarförslag - Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs strand och äng SBF KS för beslut
Återremitterad 
KSTU 2020-10-13 KSTU 2021-03-23 KS 2021-04-21



Från: Ronald Hagbert 
Skickat: den 3 februari 2021 12:49 
Till: REGISTRATOR KOMMUN 
Kopia: Anna-Lena Höglund; krbovall 
Ämne: Avsägelse som ersättare i styrelsen för Sotenäs Vatten AB. 
 
Hej! 
 
Jag avsäger mig härmed mitt politiska uppdrag som ersättre i Styrelsen för Sotenäs Vatten AB. 
 
Hunnebostrand 2021-02-04 
Ronald Hagbert 
 
Skickat från min iPad 
________________________________ 
 Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar 
dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information 
om behandling av personuppgifter på vår 
hemsida.<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsotenas.se%2Fkommun
politik%2Farendenochhandlingar%2Fdinapersonuppgifter.4.6ae93e401634e3e174d3af01.html&amp;dat
a=04%7C01%7CREGISTRATOR.KOMMUN%40sotenas.se%7C0837b26f023246dbb1ff08d8c839aeec%7C33
a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637479497357427520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=
xPoKVx4brUAZfO7nz3nE0%2F3Wo%2BTr34A9bYHpzx8L4ks%3D&amp;reserved=0> 
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Från: Roland Mattsson
Till: Anna-Lena Höglund
Kopia: Registrator Sotenäs Kommun
Ärende: Avsägelse uppdrag SVAB och VVAB
Datum: den 12 april 2021 11:56:33

Till: Kommunfullmäktige
Sotenäs kommun

Bovallstrand 20210412

Härmed avsäger jag mig mina uppdrag som ordförande i Sotenäs Vatten AB  och vice ordförande i Västvatten
AB från och med årsstämman 2021 05 19.
Mvh Roland Mattsson
 Moderaterna

Skickat från min iPad

mailto:Roland.Mattsson@sotenas.se
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
mailto:Registrator.Kommun@sotenas.se


Från: Maria Herdebrant   
Skickat: den 25 april 2021 16:50 
Till: Registrator Sotenäs Kommun <Registrator.Kommun@sotenas.se> 
Ämne:  
 
 
Hej 
Jag vill per dags datum avsäga mig mitt uppdrag i valnämnden inom moderaterna. 
Med vänlig hälsning, Maria Herdebrant 
 
Skickat från min iPhone 
 

mailto:Registrator.Kommun@sotenas.se


Ditt förslag

Rubrik på förslaget

Enkelrikta skolgatan i Kungshamn
Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.

Att gatan är trång och väldigt trafikerad , skulle det vore väldigt bra om man kunde enkelrikta den så att man inte behöver känna sig orolig om hur
blåljus utryckningar skulle kunna ta sig fram , många av husen har sett till att ha parkeringar på sina tomter ,men alla har inte den möjligheten. 
mitt förslag är att kan kör in som nu på Rosengårdgatan och utfart vid Kungshamn skola , för att förbättra utfarten vore det önskvärt att man satte
upp en spegel på lyktstolpen utanför fd. Friborgsblomsterhandel

Här kan du ladda upp en fil

4/20/2021 

 



 
 
 
 

 
 

 
Motion om att inrätta en Fritidsbank med för kostnadsfri utlåning av sport och 
friluftsutrustning i Sotenäs kommun 
 
 
Bakgrund 
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning 
som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är 
urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den 
som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid 
enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre 
att låna först, både för plånboken och miljön. Fritidsbanken har, sedan starten 2013, 
samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den 
gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom 
Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i 
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa 
låntagare vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän 
som vill driva en fritidsbank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken 
Sverige och får därigenom rätten att bruka varumärket. 
Förslag 
Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa 
och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar 
såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En 
Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan 
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i 
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning 
och en tillgång för turismen.  
 
Vi föreslår: 
Att Sotenäs fullmäktige beslutar att utreda möjligheten att inrätta en fritidsbank. 
Att undersöka möjligheten att exempelvis Arbetsmarknadsenheten och/eller en ideell 
förening ansvarar för lager och utlåning. 
 
 
Motionärer: 
Lotta Johansson (S) 
Therése Mancini (S) 



 
 
 

 
 

 
Motion ang djurkyrkogård. 
 
Människans bästa vän är hunden påstås det. Andra tycker katt eller något annat djur är den 
allra bästa vännen. Oavsett så tar denna vänskap en dag slut pga att djuret av ena eller 
andra anledningen avlider. 
I de flesta kommuner så finns det platser avsatta för att djurägare ska kunna begrava sitt 
husdjur, dock inte i Sotenäs kommun. Den plats som finns idag är privat mark och inte 
tillgänglig för alla. 
Det är viktigt för många kommuninvånare att kunna begrava sitt husdjur som varit en 
följeslagare under flera år och att detta kan ske i kommunen. 
 
Förslag till beslut: 
Att kommunen utreder var en djurkyrkogård kan inrättas i kommunen. 
 
För Socialdemokraternas fullmäktigegrupp  
Therése Mancini 
Jan-Olof Larsson 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2021   2021-04-29 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Uppdrag att ta fram VA-plan;  mars 
Tillgänglighetspolicy;  september  
Kostpolicy; november 
Sjöbodspolicy; november  
Hamnar inkl gästham, kajer; december 
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

Ungdomspolitiskt program  
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Detaljplan Gamla Hunnebo febr 2021  
Gamla Smögen april 2021  
Hogenäs norra 2021 
Kleven 2:16 mfl 2022 
Långevik 1:12 mfl 2022 
ÖP 2022 – info 17/6-21 

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

Taxor - hösten 2021 (tidigare än förut)  
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

Bolagsinformation, hösten 2021  

Sotenäsbostäder AB 
 

Inga ärenden   

Sotenäs Vatten AB 
 

VA- försörjning – hösten 2021 
Taxor 

 



9 dec; Investeringar 
per projekt 
Taxor 
 

Investeringsbudget, om större än 
bolagets egna kapital. 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

17 juni: Mål- och resursplan 2022–
2024 budget 2022, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

11 nov; 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2023. 
Delårsrapport per aug, 
inkl. prognos för årets 
måluppfyllelse 
Revisionens rapport 
över delårsrapporten 
Taxor  
Arvode, bilaga 1 
 
 
 

29 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 

23 sept; Bolags-
information 
 

18 mars; 
Bolagsinformation 

18 februari;  
Aktuell information 
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KS § 50 Dnr 2021/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Rambo AB 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen. Bolagets revisorer  meddelar att 
de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on 
Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige.   
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +6,3 mnkr 
(föregående år +2,8 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1,0 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.   

Kort beskrivning av verksamheten 

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla 
avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. 

Viktiga händelser  

Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, 
till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget.  
 
Ny avfallsförordning innebär förändring avseende bygg- och rivningsavfall samt registrering av 
farligt avfall.  
 
Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslutade bolagsstämman under 2018 att 
nuvarande entreprenad, i Sotenäs och Tanums kommun, genom en verksamhetsövergång ska 
övertas i egen regi. Övergången skedde i februari 2021.  
 
Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget genomför investeringar på motsvarande 81,5 
mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Lånen amorteras över en åtta-
årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. För Sotenäs beräknas införande ske 
2023. 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,3 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). Resultat efter 
bokslutsdispositioner samt skatt landade på 1,0 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att 
totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
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Forts. KS § 50 

Intäkterna ökar med 3,7 procent och kostnaderna ökar med 1,7 procent.  Soliditeten är fortsatt hög 
och ökar något 54 procent (föregående år 48 procent).  
 
Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 0,3 mnkr vilket är mycket bättre än budget på 
–1,0 mnkr. Under 2020 något högre intäkter beroende på tillkommande abonnemang.   
 
Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av 
resultat.  

Intern kontroll 
Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24  
Rambo AB årsredovisning 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 62 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 
Handling översändes till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Skickas till  

Ombudet 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS § 54 Dnr 2021/000019 

Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 66 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 55 Dnr 2021/000017 

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs Vatten AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 67 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   

 

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 56 Dnr 2021/000015 

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäsbostäder AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 68 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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KS § 57 Dnr 2021/000016 

Beslut om Sotenäs RehabCenter AB verksamhet 2020 i enlighet med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs RehabCenter AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-31 § 69 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Kommunfullmäktige för kännedom  
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