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Sammanfattning  
Tertialrapporten för januari – april 2020 görs för tredje året i rad per tertial, istället för som tidigare, per 

kvartal. Rapporten är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. Sammanställd 

redovisning följs upp i delårsrapport per augusti. 

 

Kommunen 

Resultatet för perioden uppgår till +14,9 mnkr och 

har jämfört med budget för perioden en positiv 

avvikelse med 13,1 mnkr. Det innebär vidare att 

resultat i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning för perioden uppgår till 7,9 

procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till +13,7 

mnkr. Det är en avsevärd förbättring än jämfört med 

helårsbudgeten som uppgår till 5,5 mnkr. Resultat i 

förhållande till skatteintäkter och kommunal 

utjämning beräknas således landa på 2,4 procent 

jämfört med budget 1,0 procent. Skillnaden i 

helårsprognos jämfört med utfall beror i huvudsak på 

rättning av redovisning av bidrag till föreningar, 

vilket påverkar resultatet med ca -9,0 mnkr. 

Investeringarna uppgår för perioden till 11,4 

mnkr (inklusive försäljningsinkomster), helårs-

prognosen ser ut att landa på 64,1 mnkr. Givet att 

prognosen håller kommer självfinansieringsgraden 

för investeringar vara lägre än kommunfullmäktiges 

mål och beräknas uppgå till 80 procent.  

Mål för god ekonomisk hushållning visar att för 

verksamhetsår 2021 har kommunen inte god 

ekonomisk hushållning. Detta då ett av de finansiella 

målen inte är uppfyllt. I övrigt visar verksamhets-

målen på mycket god måluppfyllelse.  

 

Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av 

viktiga förhållanden för kommunens resultat och 

ställning, kortfattad beskrivning av händelser av 

väsentlig betydelse och förväntad utveckling, 

uppföljning av god ekonomisk hushållning samt 

balanskravsutredning och väsentliga personal-

förhållanden 

 

Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

Avsnittet syftar till att belysa sådana förhållanden 

som inte redovisas i balansräkningen eller resultat-

räkningen, men som är viktiga för bedömningen av 

den kommunala koncernens och kommunens resultat 

eller ekonomiska ställning 

 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 

senaste ekonomirapporten (maj 2021) att under 2021 

beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 

prognosen för svensk BNP-tillväxt beräknas uppgå 

till dryga 3 procent. Senast den 5 september för-

väntas hela den vuxna befolkningen i Sverige ha 

erbjudits en första dos skyddande vaccin. I takt med 

sjunkande smitta och minskad vårdbelastning 

kommer restriktioner att kunna mildras och, framför-

allt under hösten, förväntas ge en extra skjuts till 

konjunkturen. Denna utveckling förväntas inte minst 

att gynna de inhemska tjänstenäringarna.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-

tillväxt. Med en allt starkare återhämtning för 

arbetade timmar. Däremot beräknas det dröja flera år 

innan arbetsmarknaden är återhämtad. Trots en 

relativt snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 

andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 

gällde före pandemin.  

 

Kommuner 

Kommunsektorn visade på rekordhöga resultat 

2020, ett överskott om knappt 30 miljarder. De 

samhällsekonomiska förutsättningarna pekade inför 

2020 på en svag utveckling av intäkter. Därför 

tillfördes också 3,5 miljarder i ökade generella 

bidrag. Men när pandemin slog till innebar det att 

vissa verksamheter fick stängas, andra fick lägre 

efterfrågan. I äldreomsorgen blev antalet brukare 

betydligt färre än vanligt. Nyttjande av skolbarn-

omsorg minskade på grund av hög sjukfrånvaro 

bland barnen kombinerat med att många föräldrar 

arbetade hemma. Detta är också en förklaring till de 

höga resultaten. Omsorgen drabbades av höga mer-

kostnader men som i hög utsträckning kompen-

serades av staten. Även full kompensation utgick för 

sjuklöner under del av år och under slutet av året med 

delvis kompensation. Därtill ökade de generella 

bidragen med 19 miljarder. Bara under 2020 kom 

regeringen att lägga fram tolv ändringsbudgetar, 

utöver de två ordinarie under vår och höst. Den 

osäkra tiden krävde helt enkelt flexibilitet och 

rekordsnabba omställningar. 
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Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få 

ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga 

statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är 

de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att 

förutspå. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen 

i samhället avhängig smittspridning, vaccinations-

takt och restriktioner. Arbetslösheten kommer att 

vara fortsatt hög fram till 2024 och att pandemin 

kommer få en rad långsiktiga konsekvenser för 

kommunsektorn. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktige har beslutat att Sotenäs får 

avsätta medel i RUR. Reserven får användas för att 

utjämna intäkter över konjunkturcykel. Ett sätt att 

avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 

utvecklingen av det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan 

tillämpning får reserven användas om det årliga 

värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.  

Sotenäs RUR uppgår till 20,0 mnkr vilket också 

är maximal nivå enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Med SKRs senaste prognos är det möjligt att utnyttja 

RUR för verksamhetsår 2021 samt för 2023 och 

2024. 

 

Pandemi 

Under 2020 ökade de generella bidragen med 19 

miljarder för att kompensera för befarad lägre 

utveckling av skatteunderlaget. Därtill ersattes för 

sjuklöner, merkostnader inom 

omsorgsverksamheten, kompensation för extra 

livsmedeltillsyn, bidrag för minskad isolering av 

äldre mm. Full kompensation för sjuklöner utgick 

för perioden april till juli. För augusti och september 

utgick delvis ersättning.  

Under 2021 kvarstår de höga generella bidragen 

samt delvis kompensation för sjuklöner (fram till 

juni 2021.)  
Källa: Cirkulär 21:20 Sveriges kommuner och regioner 

 

Sotenäs  

Skatteunderlagstillväxt 

För 2020 var skatteunderlagstillväxten den lägsta 

på tio år. För 2021 ses en klar förbättring av 

skatteunderlagstillväxten framförallt beroende på 

ökning av löneinkomster. För Sotenäs syns det också 

tydligt i den senaste skatteprognosen (april 2021). 

Framförallt i en markant förbättring av slut-

avräkningen. Sammantaget, jämfört med budget 

2021, ökar skatteintäkter med 11,3 mnkr. I 

jämförelse med bokslut 2020 ökar intäkterna med 

9,7 mnkr.  

  

 

För 2020 ökade regleringsposten till 26,9 mnkr, 

detta som en del i ökad kompensation för den 

pågående pandemin där skatteintäkterna befarade 

sjunka markant. För 2021 kvarstår denna 

kompensation och uppgår till 27,2 mnkr i senaste 

skatteprognosen. Dessa bidrag kommer succesivt att 

avta och för budget 2023 beräknas posten uppgå till 

14,4 mnkr. Prognosen på helår indikerar ett 

överskott mot budget på cirka 16,8 mnkr.  

Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 

utjämning med 3,2 procent (17,4 mnkr) 2021 jämfört 

med bokslut 2020. 

 

Övriga ersättningar och riktade 
stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits ca 2,0 mnkr under året 

och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 

perioden januari till april. Omsorgsnämnden har sökt 

ersättning för merkostnader avseende december 

2020, men ej erhållit besked. I övrigt har de riktade 

bidragen ökat inför 2021 både till omsorgsnämnden 

och utbildningsnämnden. Det råder fortfarande 

oklarheter kring eventuell återredovisning kring 

äldreomsorgssatsningen.  

 

 

 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Skatteintäkter 474,5 472,9 484,2 

Utjämning  33,9 33,1 39,1 

Fastighetsavgift 34,5 37,2 36,9 

Summa 542,9 543,3 560,2 
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Demografi 

 

2020 ökade befolkningen med 39 personer från 

9 030 till 9 100 personer. Detta berodde på hög in-

flyttning till kommunen vilket övervägde både 

utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 

nyfödda barn under 2020, var mycket lägre och 50 

(2019 motsvarande antal 84). 

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 

2021 vilket visar att Sotenäs befolkningen sjunker 

med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och 

uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto samt 

fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 

föddes 14 barn i Sotenäs. Vilket skulle indikera på 

lägre födelsetal 2021 jämfört med 2020. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 

personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 

också genom måttet demografiska försörj-

ningskvoten. Vilket beräknas som summan av antal 

personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre 

dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är 

ett lågt värde. Sotenäs värde för 2020 uppgick till 

1,00 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för 

Västra Götalands Regionen till 0,88.  

Källa: SCB. 

 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 

beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 

Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och 

därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 

kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 

löper därmed heller ingen valutarisk. 

 

Kommunens borgensåtaganden 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-

räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 

viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 

har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 

med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 786,5 

mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgens-

åtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 

Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst 

andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. Därutöver 

tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 

mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande 

om 25,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 

25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre 

borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk 

borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I 

nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess 

skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 

skulder. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 

kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 

den större delen av pensionsskulden redovisas utan-

för balansräkningen bland ansvarsförbindelser. 

Under våren 2021 beslutade RIPS-kommittén om att 

ett förändrad livslängdsantagande. Med en 

förändring framförallt för män. Med högre 

livslängdsantagande medför en ökning av 

pensionsskulden då pensionsförmånen är livsvarig. 

För Sotenäs har en ny pensionsprognos beräknats 

av Skandia, prognosen bygger på de nya 

livslängdsantagandena.  

För Sotenäs del beräknas inte detta antagande 

medföra ökad ansvarsförbindelse på helår 2021 eller 

högre kostnader än jämfört med tidigare prognoser.  

Kommunens skuld per 2021-04-30 uppgick till 

227,6 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 

bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 220,1 mnkr 

(bokslut 2020 223,6 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 

löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 

numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 

beräknas 2021 belasta årets resultat med 37,2 mnkr 

jämfört med 41,2 mnkr för år 2020. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 

som påverkar och tränger undan verksamhets-

kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 

hög risk. 

 

  

Ålder 2018 2019 2020 2021-03 

0 – 19 1 494 1 500 1 459  

20 – 64 4 581 4 556 4 549  

65 – 79 2 245 2 306 2 391  

80 + 710 699 701  

Summa 9 030 9 061 9 100 9 065 

Bolag Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 507,8 136,0 

Sotenäs RehabCenter AB 25,0 25,0 0,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,75 0,0 25,75 

Föreningar 10,8 10,8 0 

Summa 959,6 786,6 198,8 
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Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

Omvärldsrisk 

Befolkning 

Demografisk försörjningskvot  Kommunen  Arbete pågår för ökad inflyttning 

i åldersgruppen arbetsför ålder 

men även att få ungdomar att, 

efter fullföljd utbildning, 

återvända till kommunen.  

Omvärldsrisk 

Riktade statsbidrag 

Under året har ett antal riktade 

statsbidrag tillkommit. Fram-

förallt inom äldreomsorg. Vilket 

är positivt, då dessa bidrag är 

riktade kan komma att upphöra 

med kort tidshorisont. Att 

budgetera och permanent höja 

verksamhetens kostnader är en 

risk för kommande år.   

Kommunen Arbete pågår med 

implementering av dessa 

tillkommande medel.  

Verksamhets-
risk  

Kompetens-

försörjning 

Ökat antal pensionsavgångar 

kommer att ske inom en 

överskådlig framtid samt även 

behov av nyrekrytering. 

Kommunen Samtliga förvaltningar arbetar 

med personalförsörjningsplan. 

För att kunna ersätta kompetenser 

kommunen tappar i samband med 

pensionsavgångar. Men också för 

att kunna rekrytera nya behov 

samt bibehålla och utveckla 

befintlig personal. 

 

Verksamhets-
risk  

Eftersatt underhåll 

av fastigheter 

Minskar värdet på tillgångarna 
Kommunen, 

kommunstyrelsen.  
Genomföra underhållsplaner. 

Finansiell risk 

Ränterisk 

Hög skuldsättning ger 

betydande kostnadseffekter vid 

ökad räntenivå.  

Kommunala 

koncernen 

Bedöms i dagsläget som låg. 

Reporäntan ligger kvar på 0 

procent. Bostadsbolaget har 

räntesäkrat delar av lån genom så 

kallade swappar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Syftar till att upplysa om händelser av väsentlig 

betydelse för den kommunala koncernen och 

kommunen som har inträffat under räkenskapsåret 

eller efter dess slut. 

 

Företagsetablering 

Under året har Sotenäs arbetat med en etablering 

av cirkulär industripark som kommer att bedriva 

Europas största landbaserade laxodling. Etab-

leringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela 

kommunkoncernen på många olika sätt. Med ökade 

skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med 

förhoppning av ökat antal invånare och en jämnare 

åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på 

tillgången till bostäder, renhållning samt vatten-

försörjning vilket direkt påverkar de kommunala 

bolagen. Utan godkänt miljötillstånd kommer 

etableringen inte att realiseras. Företaget hoppas få 

svar under 2021 för att därefter komma igång med 

byggnadsarbeten. Anläggningen beräknas vara i full 

produktion 2026. 

 

Rättstvister 

Under början av året lämnades en JO-anmälan in 

mot kommunen vilken föranlett en utredning där 

kommunen tog hjälp av en opartisk utredare i form 

av revisionsbolaget Ernst Young. JO har ännu inte 

återkommit med utfall i målet. 

 

Hållbarhetsarbete 

Symbioscentrum har under året deltagit i det 

Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facili-

tering av symbiosutveckling. Medel för nya hållbar-

hetsprojekt har beviljats under året, bl.a. SIR – 

Sustainability, Innovation and Resilience, Blå mat, 

och Hållbar kunskapsturism. 

Under första kvartalet har Sotenäs Marina 

Återvinningscentral (MÅC) tagit hand om cirka 25 

ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats till-

sammans med Naturvårdsverket och Havs- och 

Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 

återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint 

avfall har två nya företag gått med i projektet vilket 

innebär att nio företag nu är anslutna i projektet som 

testar nya applikationer för materialet som samlas in 

till anläggningen. Projektfinansiären för testbädds-

projektet, Vinnova, har ställt frågan om att visa upp 

arbetet med MÅC:en på världsutställningen i Dubai 

år 2022.  

Vid årets första kommunfullmäktige antogs 

Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu 

finns en styrning och prioritering för kommunens 

och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete. 

 

Covid-19 

Årets fyra första månader har i stora delar av 

verksamheten påverkats av pandemin.  

Omsorgsverksamhet 

Vaccinering av brukare är klar och majoriteten av 

medarbetarna inom omsorgsförvaltningen har fått 

första sprutan. Smittläget är gott hos brukarna, men 

fortsatt problematisk inom personalgrupperna. 

Smittläget medför att arbetet med flexibelt 

användande av personalresurser har fått avbrytas då 

flytt av personal mellan enheter inte är möjlig.  

Ökad psykisk ohälsa har upptäckts som en post-

pandemisk effekt, dels hos brukare, dels hos med-

arbetare, vilket har lett till ökade långtidssjuk-

skrivningar. Familjecentralen har under pandemin 

arbetat med digitala lösningar för att nå barn och 

familjer, vilket är ett viktigt steg i att förebygga och 

motverka antalet orosanmälningar. 

Daglig verksamhet inom Bryggan har anpassats 

och begränsats på grund av pandemin. Deltagarna 

får till viss del sina insatser och behov tillgodosedda, 

men begränsas i tid då endast ett begränsat antal del-

tagare kan vistas i verksamheten samtidigt. Hur 

verksamheten kommer planeras framåt och hur del-

tagarnas behov av insatsen tillgodoses är avhängiga 

de riktlinjer som är aktuella angående covid-19. 

 Grundskola 

Under våren har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 

försökt minska trängsel och risk för smittspridning 

bland elever och personal genom att bedriva 

undervisning på distans. Skolan har under perioder 

haft en årskurs i skolan med undervisning på plats 

och två årskurser på distans. Andra insatser för att 

minska smittspridning har varit att låta vissa 

högstadieelever få busskort för att på så vis minska 

trängsel på bussarna, samt organisera raster och tider 

och plats för skollunch för att på så många sätt som 

möjligt undvika trängsel. 

Förskola  

Några få avdelningar inom förskolan har drabbats 

av sjukdomsperioder bland personal och efter sam-

råd med Folkhälsomyndigheten har dessa avdel-

ningar hållits stängda under kortare tid. Barn har inte 

växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills det 

varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att 

minska smittspridning. 
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Verksamhetens nettokostnader 

 

För perioden 2019 – 2022 har beslutat fattas om 

plan för minskat kommunbidrag på 36,5 mnkr. För 

2021 uppgår sammanlagt besparingskrav till 10,9 

mnkr för nämnderna. Ett omstruktureringsarbete för 

att minska kostnaderna har pågått de senaste åren.   

Nedanstående tabell visar utvecklingen av verk-

samhetens nettokostnader inom de största verksam-

hetsområdena. För samtliga verksamheter ses en 

minskning 2019 undantaget gymnasie- och vuxenut-

bildningen. Uppgifter för år 2020 kan presenteras 

tidigast i augusti 2021. 

 

Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 

värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och 

med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett 

nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämningen. 

Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-

sen på 35,0 mnkr högre kostnader än förväntat.  

Källa: Sveriges kommuner och Regioner. 

 

Förväntad utveckling 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upp-

lysningar om den kommunala koncernens och 

kommunens förväntade utveckling.  

 

Effekter av pandemin 

Ojämlikheter i hälsa har ökat de senaste åren och 

det tenderar att öka ännu mer under pandemin då 

förutsättningarna för att hantera krisen ser olika ut 

för olika människor. Exempelvis förekommer en hög 

arbetslöshet i samhället, i linje med finanskrisen 

2009. Värst drabbade är unga och utlandsfödda, en 

ofta redan utsatt grupp. Pandemins konsekvenser 

kommer vara stora och långsiktiga både för 

människors psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Det är därmed av vikt att redan nu utreda och 

börja förebygga de sociala konsekvenserna som 

redan uppstått eller kan komma att uppstå för att 

minimera risken för ökade kostnader samt ökat 

mänskligt lidande i framtiden.  

 

Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 

stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-

bolaget och kommunen har omfattande investerings-

behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 

investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 

att inte lämna över skulder till kommande 

generationer. För att göra det behövs högre resultat i 

kommunen men även att amortering påbörjas i de 

kommunala bolagen.  

 

Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 

översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-

planeringen ska se kommer att få stor påverkan på 

både verksamheten som drivs i kommunen och för 

kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart under 

2022.  

 

Omstruktureringsarbete 

Fortsatt pågår igångsatt omstruktureringsarbete 

inom kommunens verksamheter för att anpassa verk-

samhetens kostnader till beslutade ramar.  

 
2019-

04 
2020-

04 
2021-

04 
% 

förändr 

Förskola -13,0 -13,3 -14,3 8% 

Fritidshem -1,9 -2,1 -2,8 33% 

Grundskola F-9 -27,5 -25,3 -25,2 -0% 

Gymnasieskola -19,3 -9,4 -11,1 18% 

Vuxenutbildning -2,6 -1,8 -0,9 -50% 

Individ- och 

familjeomsorg -9,0 -8,9 -9,4 6% 

Äldreomsorg -45,1 -52,8 -50,6 -4% 

Nettokostnadsavvikelse 2017 2018 2019 

Förskola, % 22 31 17 

Förskola, mnkr 7 11 7 

Fritidshem, % -14 2 1 

Fritidshem, mnkr -1 0 0 

Grundskola F-9, % 26 20 13 

Grundskola F-9, mnkr 18 14 9 

Gymnasieskola, % 7 19 24 

Gymnasieskola, mnkr 2 6 8 

Individ- och familjeomsorg, % 40 17 20 

Individ- och familjeomsorg, 

mnkr 8 4 5 

Äldreomsorg, % 11 4 4 

Äldreomsorg, mnkr 16 7 7 

Mnkr totalt, exkl LSS 51 43 35 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt 

god ekonomisk hushållning att: 

• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 

• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 

Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanvägd bedömning av fullmäktiges indikatorer och 

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 

april månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet. Denna baseras på bedömda helårsprognoser för de 

indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels i forma av nyckeltal, dels i form av nämndens styrande 

verksamhetsmål. 

Teckenförklaring 

 Målet kommer helt eller i hög grad uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 90 procent eller mer. 

 Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 89 procent uppfylld. 

 Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska under mandatperioden 
2019 - 2022 uppgå till 1,0 procent. I budget 2021 sätts resultatmålet till 5,5 mnkr (1,0 procent i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag)   

 

 

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Resultatet för perioden jan-april uppgår till 14,9 

mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget för 

perioden 1,8 mnkr. Det betyder ett resultat på 7,9 

procent i förhållande till skatter och kommunal 

utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för 

perioden. Prognosen för helåret pekar på ett 

överskott på 13,7 mnkr, i jämförelse med budget, en 

positiv avvikelse med 8,2 mnkr. Utfallet innebär ett 

resultat på 2,4 procent i förhållande till skatter och 

kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt för 

verksamhetsår 2021. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att 

resultat i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,2 

procent. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 

2021 +13,7 mnkr och budget 2022 +10,7 mnkr). 

Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den 

innevarande mandatperioden. 

 

 

 

 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Årets resultat, mnkr 

 

18,1 14,9 13,7 5,5 
 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun, i % 

3,3% 7,9% 2,4% 1,0% 
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2. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat     

  

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Investeringsvolymen ska inte överstiga summan 

av årets avskrivningar och årets resultat. För 

perioden uppgår investeringar inklusive försälj-

ningsinkomster till 11,4 mnkr och prognosen för 

helåret beräknas uppgå till 54,0 mnkr. Utfallet de 

senaste åren har inte uppgått till dessa volymer, 

vilket innebär att självfinansieringsgraden kan 

komma att öka under året. Självfinansieringsgraden 

på helår beräknas uppgå till 92 procent. 

Investeringsmålet bedöms därmed att kunna 

uppfyllas för verksamhetsåret. 

 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

  

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 

  

Målet innebär att verksamhetens nettokostnader 

ska minska över tid. År 2021 har det inneburit att 

utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,9 

mnkr och omsorgsnämndens budgetram minskats 

med 3,2 mnkr.  

I prognosen inkluderas prisuppräkning för köp av 

varor och tjänster med 2,4 procent jämför med 

föregående år. 2021 års löneökningar ingår dock inte 

i helårsprognosen.  

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett 

resultat i nivå med budget, trots att budgetramen 

minskat med 5,9 mnkr. 

Förskolans nettokostnader prognostiseras uppgå 

till 41,2 mnkr vid årets slut, vilket innebär en 

minskning med -0,7 mnkr jämfört med föregående 

år. Förskoleverksamheten prognostiserar ett över-

drag mot budget om -0,6 mnkr, till följd av pågående 

coronapandemi. 

Helårsprognosen för grundskolan inklusive för-

skoleklass uppgår till 76,6 mnkr vilket är en 

minskning med -0,9 mnkr jämfört med föregående 

år. Grundskoleverksamheten prognostiserar ett 

helårsresultat i nivå med budget. 

Gymnasieverksamhetens helårsprognos uppgår 

till 32,6 mnkr vilket är i nivå med nettokostnaden 

föregående år. Gymnasieverksamheten helårs-

prognos visar ett överskott mot budget om +1,0 

mnkr. 

 

Omsorgsnämnden 

Inom äldreomsorgsverksamheten prognostiseras 

en svag ökning av nettokostnaden med +2,0 mnkr 

eller +1,3 procent jämfört med helåret föregående år. 

För område äldreomsorg visar helårsprognosen ett 

underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på höga 

personalkostnader hänförligt till den pågående 

pandemin och dess restriktioner som fortsatt 

försvårar användning utav rörlig tid och effektivt 

resursutnyttjande.   

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Självfinansieringsgrad för nettoinvesteringar, i % 

 

157% 212% 92% 92% 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Nettokostnad förskola, mnkr 

 

-41,9 -14,3 -41,2 Minska 
 

Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr 

 

-77,5 -25,2 -76,6 Minska 
 

Nettokostnad gymnasieskola, mnkr 

 

-32,5 -11,1 -32,6 Minska 
 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

 

-152,8 -50,6 -154,8 Minska 
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 

4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun    

 

* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 

 

Företagsklimat 

Rapporten Företagsklimat enligt öppna jäm-

förelser har publicerats under april månad. 

Rapporten Företagsklimatet enligt Svenskt Närings-

liv kommer under hösten 2021.  

Under året har en kommunikationsplan för 

näringslivet tagits fram, det pågår också ett arbete 

med att ta fram interna handlingsplaner i syfte att 

förbättra företagsklimatet. Arbete pågår med en 

potentiell etablering av ny industri på Guleskär i 

Kungshamn. 

 

Handläggningstider 

I syfte att korta ner handläggningstider har mark-

förvaltningen under 2021 tillfälligt förstärkts med 

två mark- och exploateringsingenjörer. 

 Inströmningen av ärenden till byggnadsnämnden 

avseende lov och andra ärenden har ökat kraftigt 

under årets första del och i synnerhet under mars och 

april. Trots detta har nämnden hittills i huvudsak 

kunnat hålla de lagstadgade tidsfristerna. 

 

Detaljplaner 

Under perioden har tre detaljplaner antagits varav 

två har vunnit laga kraft (Malmön's Pensionat och 

Wedels möbler). Detaljplanen för Gamla Hunnebo-

strand har överklagats. 

Detaljplanen för Malmön's Pensionat har digitali-

serats, vilket också kommer att ske med Wedels-

planen, och under våren har ansökan om planbesked 

driftsatts som e-tjänst. 

Digitala avskrifter av äldre detaljplaner har testats 

under året. Detta innebär att texten kan behandlas 

digitalt genom att exempelvis kopieras in i 

delegationsbeslut eller tjänsteskrivelser istället för 

att handläggaren manuellt ska referera till äldre 

detaljplaner. 

 

Infrastruktur 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka 

infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-

valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 

arbetar kommunen vidare, både med denna och 

andra mer övergripande infrastrukturfrågor i för-

hållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 

Götalandsregionen och Trafikverket. 

 

Kompetensförsörjning 

Den enskilt största orsaken till företagens 

svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 

yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Vuxen-

utbildningen jobbar med att göra kompetens-

kartläggningar och branschanalyser samt att föra en 

dialog med våra olika branschorganisationer för att 

skapa ett utbildningsutbud som matchar företagens 

kompetensbehov och efterfrågan. 

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 

61 70 70 74 
 

 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

 

260 i.u 180 100 
 

Antal inneliggande ärenden initierade av företagare 

 

115 105 92 92 
 

Andel planenliga lovansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor, i %. 

100% 100% 100% 90% 
 

Antal företagspaket riktade mot lokala företagare * 

 

14 1 18 18 
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt    

 

** Indikatorn avser Sotenäsbostäder AB 

 

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under 

året. 

 

Översiktsplan 

I pågående översiktlig planering identifieras 

områden för framtida användning av mark och 

vatten och i detta ingår bostadsfrågan. Översikts-

planearbetet, som förutsätter många diskussioner 

och överväganden, har trots pågående pandemi och 

svårigheter att träffas vid fysiska möten för att 

resonera kring kartmaterial, kunnat bedrivas tack 

vare tekniska lösningar och en bred vilja att inte 

"ställa in" utan "ställa om" bland alla involverade, 

såväl politiker som tjänstepersoner och konsulter. I 

översiktsplaneringen har ett så kallat snabbspår 

tagits fram med områden där det är möjligt att 

initiera nya detaljplaner för bostäder. De områden 

som identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan 

och väntas ha det även i den nya. Förvaltningen 

arbetar med att ta fram förslag till beslut om att starta 

detaljplanearbete med stöd av resultatet av det så 

kallade snabbspåret. 

 

Detaljplaner 

Detaljplanen för Wedels möbler har antagits och 

vunnit laga kraft under perioden. Området är beläget 

i Kungshamn, mitt emot kommunhuset, och väntas 

rymma 25 - 30 lägenheter.  

Handläggning av ett flertal detaljplaner för 

bostäder pågår, bland annat Hällebo 2 för villor och 

radhus och Finntorp 2:285 i Bovallstrand med 

utrymme för villor, parhus och/eller radhus. Inom 

den tidigare antagna detaljplanen  

Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter 

samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 50 

– 70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har fattat 

beslut som innebär att byggnation av bostäder kan 

genomföras.  

Sotenäsbostäder har under april månad lämnat in 

två ansökningar om bygglov till byggnadsnämnden. 

Den ena avser 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 

(Ekelidsberget i Bovallstrand). Den andra avser 

ombyggnation av Bankeberg för byggande av 37 

lägenheter. Möjligheten att komma närmare målet 

att bygga 175 bostäder till år 2023 ökar därmed. 

 

 

 

. 

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Antal nyproducerade bostäder 2019 – 2023 ** 

 

8 0 0 25 
 

Antal bostäder i egen produktion som skapats 

planförutsättningar för under året 

0 0 0 25 
 

Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats med 

flexibla planbestämmelser, i %. 

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

 

*** Indikatorn avser Rambo AB 

**** Indikatorn avser Sotenäs Vatten AB 

 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 

 

Försörjningsstöd 

Ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin 

och individer som utförsäkrats ur A-kassan ger 

utmaningar kopplat till ekonomiskt bistånd, 

missbruk och ökad psykisk ohälsa. Målnivån för 

antal personer med försörjningsstöd på grund av 

arbetslöshet bedöms ändå kunna uppnås under året. 

Kostnaden per hushåll med försörjningsstöd bedöms 

2021 ligga kvar på samma nivå som föregående år. 

 

E-tjänster  

Under januari - april har kommunen arbetat med 

utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, 

måltidsenheten och planavdelningen. Under året 

kommer fokus fortsatt vara inom miljöområdet då 

behovet av digitalisering är stort, samt att dessa e-

tjänster bidrar direkt till samhällsnyttan för inte 

mindre än tre kommuner (Sotenäs, Munkedal och 

Lysekil). Även e-tjänster kopplade till Serverat 

kommer att vara i fokus under 2021. 

  

Ekologiska livsmedel 

Målet för andel ekologiska livsmedel kommer 

sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem 

med möjlighet till registrering av matsvinn kommer 

att kunna införas till en mindre kostnad. Under året 

sker insatser för ett minskat matsvinn inom förskolan 

och grundskolan, bland annat genom förändringar i 

matsalsmiljön, undervisningsinsatser om matsvinn 

och samverkan med måltidspersonal. 

 

Miljöbilar 

Fordonsenheten kommer under året arbeta för att 

minska kommunens fordonspark samt ställa om mot 

ett fossilfritt 2030. Ytterligare två fordon kommer 

bytas ut under året till rena el-fordon. Under året 

kommer också alla anställa att erbjudas förmåns-

cyklar som ett led i att uppmuntra att ta cykeln 

istället för bilen, både till jobbet och privat, för en 

minskad klimatpåverkan och ökad hälsa för 

medarbetaren. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr 

 

34.6 i.u 34.6 31.0 
 

Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet 

 

76 i.u 81 81 
 

Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 

 

0 3 7 7 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, i % 

 

23% 26% 25% 25% 
 

Miljöbilar i kommunorganisationen, i % 

 

30% 30% 32% 33% 
 

Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 80.0 86.0 130.0 125.1 
 

Antal ton insamlat marint avfall 

 

173 25 150 150 
 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person *** 

 

i.u i.u i.u 350  

Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

i % **** 

83% 93% 82% 80% 
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Energiförbrukning 

Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 

100 procent förnybar el. Utöver detta producerar 

kommunen 70 MWh egen el via kommunens 

solcellanläggningar. Planering för installation av fler 

solcellsanläggningar pågår liksom fler åtgärder för 

energieffektiviseringar. 

 

Marint avfall 

Årets strandstädning har startat upp men kommer 

framförallt utföras under sommarmånaderna och 

tidig höst. Extra insatser i form av en ungdoms-

satsning kommer att starta upp under juni månad. 

Under perioden januari till mars har Marina 

Återvinningscentralen (MÅC) tagit hand om cirka 

25 ton marint avfall. Cirka 1 ton marint avfall har 

under året genomgått ett test där det malts ner för att 

omvandlas till nya produkter.  

 

Klimatlöften 

Fullmäktige har under året antagit Hållbarhets-

strategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 

styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 

kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 

fokusområden. Klimatlöften och målarbete sam-

ordnas mellan förvaltningarna och de kommunala 

bolagen för effektivt genomförande och kommuni-

cering av de konkreta åtgärderna som till exempel 

cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad 

användning av fossil plast och ladd-infrastruktur 

samt minskade inköp av plastpåsar avsedda för 

kontor och en del toaletter. Alternativa lösningar till 

den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom 

möjligheten att ersätta engångsprodukter. 

 

Folkhälsa 

Under perioden har dialogmöten genomförts med 

rektorer och elevhälsan för att sprida metod-

materialet om ANDT (alkohol, narkotika, dopning 

och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på 

temat våga fråga, har startats upp. 

Utbildningstillfällen om social hållbarhet har 

genomförts inom förskolan genom bland annat 

föreläsning och kompetensutveckling kring barns 

integritet. 

 

Tillgänglighetsdatabasen 

Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 

400 tkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under 

våren har kommunens verksamheter och lokaler 

inventerats, och uppgifterna registrerats i tillgänglig-

hetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser 

kommer också att rymmas inom projektet. Även 

företagare kommer under året att kunna erbjudas 

hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 

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

 

* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 

 

Omsorgsverksamhet 

Arbete pågår med att utveckla och öka före-

byggande insatser för att stödja individers nätverk, 

främja psykiska hälsa och minska psykisk ohälsa.  

Inom äldreomsorgen har arbetsformer med multi-

professionella team i syftet är att öka kvalitén och 

patientsäkerheten påbörjats. Verksamheten arbetar 

också för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

Genom att skapa dessa förutsättningar för kommun-

invånarna bidrar kommunen till en ökad själv-

ständighet och minskad upplevelse av ensamhet. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Ökad arbetslöshet i samband med covid-19 och 

utförsäkringar från A-kassa ger utmaningar kopplat 

till ekonomiskt bistånd, missbruk och ökad psykisk 

ohälsa.  

 

Kvalitet i förskola och grundskola 

Året med pandemin har medfört ökad frånvaro, 

men elevhälsan har tillsammans med lärare och 

rektorer har god koll på varje elevs frånvaro och de 

elever som behövt vara på plats i skolan för att få 

undervisningen att fungera har haft möjlighet att 

vara i skolan även under perioder med distans-

undervisning. 

96 procent av eleverna i årskurs 9 hade år 2020 

gymnasiebehörighet, vilket var den högsta siffran på 

10 år, vilket påverkades av en hög andel med 

behörighet till yrkesprogram. Endast 73 procent 

nådde kunskapskraven i alla ämnen. 

Utbildningsförvaltningen har under 2021 för 

första gången genomfört kommungenesamma 

enkäter för att mäta trygghet och trivsel bland elever 

och vårdnadshavare. Detta utifrån Skol-

inspektionens krav på ökad likvärdighet och breddat 

underlag för analyser. Resultatet visade att 94 

procent av eleverna uttryckte att de upplever 

trygghet i grundskolan. 98 procent av vårdnads-

havarna för elever i förskoleklass och årkurs 2 

uttrycker nöjdhet, jämfört med 85 procent av 

vårdnadshavarna för elever i årkurs 6 och 8. Av 

förskolans vårdnadshavare svarade 95 procent att de 

känner sig trygga med att lämna sitt barn till 

förskolan och 89 procent uttrycker nöjdhet med 

verksamheten på sitt barns förskola. 

Grundskoleverksamheten behöver arbeta vidare 

med det förebyggande och hälsofrämjande elev-

hälsoarbetet för att öka trygghet och trivsel 

ytterligare. Det är särskilt viktigt att identifiera ytor 

och områden där elever uttrycker otrygghet som 

omklädningsrum, matsal, vissa korridorer och vissa 

områden på skolgården. 

 

 

 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, i % 

80% i.u 80% 93% 
 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, i 

% 

93% i.u 94% 94% 
 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, i % 

91% i.u 88% 88% 
 

Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet, i % 

 

96% i.u 90% 90% 
 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

lägeskommun, i % 

73% i.u 80% 80% 
 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

i % 

92% 94% 95% 95% 
 

Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten, i % 

93% 91% 91% 95% 
 

Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

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

 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 

 

 

Sjukfrånvaro 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 

medarbetare att vara delaktiga utvecklingen av 

verksamheten. Inom kommunen kan en del yrkes-

grupper arbeta på distans vilket gör att medarbetare 

inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom 

eller vid smittspårning kunnat fortsätta arbeta 

hemifrån vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom 

vissa verksamheter. Men av samma anledning högre 

sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt 

rekommendationerna varit hemma från arbetet vid 

symtom.  

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgs-

förvaltningen och en kartläggning samt analys 

genomförs under våren för att kunna vidta rätt 

åtgärder. Under året kommer en översyn göras inom 

omsorgen för att skapa mer hållbar schemaläggning, 

minskade passlängder samt ett indikerat arbete riktat 

till medarbetare som är eller riskerar att hamna i 

sjukskrivning. Detta bland annat genom en riktad 

hälsosatsning för 30 medarbetare inom omsorgen 

som har upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en 

pilotomgång i samarbete med Sotenäs RehabCenter 

AB för att undersöka vilken effekt det kan få på 

längre sikt. 

 

Kompetensförsörjning 

Omvärldens förändras och nya krav ställs på 

verksamheterna vilket gör att personalen ständigt 

behöver kompetensutvecklas. Att använda omställ-

ningsfondens medel för omställning och kompetens-

höjning är viktigt och där ligger de framtagna 

personalförsörjningsplanerna på förvaltningsnivå till 

grund för prioritering av fördelningen av medlen. 

Samtliga förvaltningar har reviderat respektive 

personalförsörjningsplan med behov av kompetens-

höjande insatser och vilka av SKR:s kompetens-

utmaningsområden man ska satsa på för att bli en 

mer attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och 

skapa ett hållbart arbetsliv. 

För att möta framtiden kompetens- och personal-

försörjningsbehov behöver kommunen också visa 

upp verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom 

offentlig verksamhet. Det kan exempelvis göras 

genom att erbjuda ungdomar praktikplatser.  

 

Medarbetarundersökning 

Analys av förra årets medarbetarundersökning 

pågår. Både ledarskapsindex och medarbetarindex 

visade högre resultat än mätningen 2018. Tre utvalda 

områden där organisation behöver förbättras är; att 

öka förtroendet mellan olika organisationsnivåer, att 

uppmuntra till förbättringsförslag och ta hand om de 

förslag som lämnas, samt att skapa förutsättningar så 

att män och kvinnor upplever att de blir behandlade 

lika. 

 

 

Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 

under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 

mål bedöms också var helt eller i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels 

redovisade indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, i % 

 

8.8% 10.8% 8.9% 7.0% 
 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset, i % 

95% 97% 98% 98% 
 

Antal personer som erbjudits en praktikplats 

 

i.u. 26 48 Endast 

info. 
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Ekonomisk ställning 

Den finansiella analysen utgår ifrån den så 

kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra 

finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 

kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs 

i delårsrapporten. 

 

Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 

kommuns finansiella ställning och hur den 

utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 

Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 

viktiga i analys av kommunens ekonomi. 

Polärdiagrammet syftar till att visa hur kommunens 

långsiktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser 

ut samt riskförhållande och kontroll över den 

finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 

kommuner i de två länen. 

För 2019 visar profilen att kommunen ligger strax 

över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. En 

förbättring sker inom perspektivet riskförhållande 

och långsiktig handlingsberedskap. I övrigt 

oförändrat. Det innebär att profilen har förbättrats 

och utgången av 2019 visar på ett starkare 

utgångsläge än under 2017. 

 

 

Resultat och kapacitet

Resultat 

ÅRETS 
RESULTAT 

Bokslut 
2020 2021.04 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Årets resultat 

(mnkr) 18,1 14,9 13,7 5,5 

Årets resultat/ 

skatte-intäkter 

och kommunal 

utjämning (%) 3,3 7,9 2,4 1,0 

 
Periodens resultat uppgår till 14,9 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 

till 1,8 mnkr. För året beräknas resultatet landa på ett 

överskott om 13,7 mnkr och därmed en positiv 

budgetavvikelse med 8,2 mnkr. Resultat i 

förhållande till skatteintäkter ökar jämfört med 

budgeterade 1,0 procent till 2,4 procent. Och skapar 

därmed bättre förutsättningar för att nå kommun-

fullmäktiges långsiktiga mål för god ekonomisk 

hushållning på 2 procent. Med hänsyn till resultatet 

2019 och 2020 samt prognosen för året föreslagen 

budget för 2022 förbättras det genomsnittliga 

resultatet i förhållande till skatteintäkter och 

beräknas för mandatperioden att uppgå till 2,2 

procent och 12,2 mnkr.  

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 

hushållning är det väsentligt att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 

största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 

till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 

och kommunal utjämning. Detta för att kunna 

finansiera tillgångsökningar /investeringar men 

också för att stå bättre rustade vid eventuella icke 

planerade/förutsägbara kostnader. Vid en hög 

expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre 

resultatnivåer.  

Årets resultat stärker kommunens finansiella 

handlingsberedskap både på kort och lång sikt. 

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning är därmed uppfyllt för verksamhetsåret.   

 

Investeringar 

INVESTERINGAR 2020 2021-04 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Skattefinansierings

grad av 

investeringar (%) 157 212 92 92  
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När den löpande driften finansierats bör en till-

räckligt stor andel av skatteintäkter kvarstå för att 

kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet 

skattefinansieringsgrad av investeringar mäter detta. 

Ett värde på 100 procent eller mer visar att 

kommunen helt skattefinansierar sina investeringar. 

Utfallet efter fyra månader innebär uppgår till 212 

procent. Prognosen för helår pekar på 92 procent och 

understiger därmed kommunfullmäktiges mål på 92 

procent. Med nuvarande prognos innebär det att 

målet för verksamhetsår 2021 är uppfyllt.  

 
 Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 

desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 

soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 

som har finansierats med eget kapital respektive 

skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-

sättning har kommunen. I denna tabell visas både 

nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-

förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 

sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 

riket. Detta gäller även när samtliga pensions-

förpliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 

resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 

att förstärkas jämfört med 2020 vilket medför bättre 

finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 

Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 

 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 

ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 

soliditet visar på om kommunens totala finansiella 

utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 

positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 

kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 

handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 116,1 mnkr och 

kassalikviditeten till 157 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 

20,0 mnkr. Krediten har i princip inte nyttjats under 

året. 

 

Budgetföljsamhet 

 

Nämnderna visar efter fyra månader på en positiv 

budgetavvikelse om 3,3 mnkr. Framförallt inom 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 

Prognosen på helår indikerar ökade kostnader under 

hösten.  

Avvikelsen på helår beräknas uppgå till ett 

mindre underskott på -0,5 mnkr. Viktigt är att 

uppsatt plan hålls dvs att verksamhetens 

nettokostnader fortsätter att minska enligt antagen 

budget för perioden 2019 – 2022. 

 

Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 

 

2020 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till endast 0,9 procent. Prognosen för 

2021 pekar åt en ökning motsvarande 2,8 procent. 

SOLIDITET i % 2019 2020 2021-04 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 70 72 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 38 39 40 

LIKVIDITET 2019 2020 2021-04 

Likvida medel mnkr 79,6 117,0 116,1 

Kassalikviditet (%) 125 139 157 

UTFALL I 
FÖRHÅLLANDE TILL 
BUDGET, (mnkr) 2020 

Utfall 
2021-04 

Prognos
2021 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 16,4 3,3 -0,5 

 
2019 2020 

Prognos 
2021 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 0,9 0,9 2,8 

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 0,0 4,0 3,0 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 99,4 97,1 

97,9 
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Detta hänger till stor del ihop med en rättelse av 

redovisningen avseende exploateringsverksamhet 

och detaljplaner motsvarande ca 9,0 mnkr. Positiv 

påverkan har också årets försäljning av 

exploateringsverksamhet samt vinst vid försäljning 

av befintliga fastigheter. Skatteintäkter och 

kommunal utjämning ökar markant i årets prognos 

till 3,0 procent. Med årets prognos skulle netto-

kostnadsandelen dvs hur stor del den löpande 

verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och 

kommunal utjämning uppgå till 97,9 procent. 

 

Sammantagen bedömning 

Flertalet av finansiella nyckeltalen visar på en 

förbättrad finansiell ställning för verksamhetsår 

2020 och prognos 2021 därmed också bättre 

förutsättningar för kommande år. Det är dock av 

yttersta vikt att fortsätta med beslutad plan och 

genomföra beslutade åtgärdsplaner samt att arbeta 

för att höja kommande års budgeterade resultat-

nivåer. Detta för att skapa utrymme att fortsätta 

självfinansiera investeringar. Men också för att 

kunna möta kommande behov, i demografi, men 

även kommunens höga ansvarsförbindelse och 

omfattande borgensåtagande. Och för att leva upp 

till de mål som kommunfullmäktige beslutat för god 

ekonomisk hushållning. Resultatnivån bör också 

framåt ligga på en stabil nivå och öka. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-

kravsutredning för kommunen. För 2021 har inte 

budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-

reserven (RUR) däremot skulle det vara möjligt 

enligt gällande regelverk.  

 

 

Årets prognostiserade resultat för 2021 visas på 

ett överskott om 13,7 mnkr. Med nuvarande prognos 

för 2021 skulle det vara möjligt att reservera 

7,1 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 

RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 

uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 

att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 

inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 

12,7 mnkr för 2021. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 

att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-

reserven. 

 

BALANSKRAVSUTREDNING 
(mnkr) 

Prognos 
2021 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 13,7 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -1,0 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 12,7 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 12,7 
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-04 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 

Antal månadsavlönade (antal personer)   802 827 822 

Timanställda (antal personer) 279 271 232 

Antal månadsavlönade (årsarbetare) 745 780 787 

Månadslön (mnkr) 79,2 80,1 83,3 

Timlön (mnkr) 6,9 6,2 6,3 

Lön totalt inklusive sociala avgifter 144,6 145,9 147,3 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,5 10,3 10,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  7,6 20,3 12,0 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,7 9,2 11,1 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 7,3 9,9 10,2 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvarounder en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 47,8 37,7 49,8 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 2,3 3,1 2,3 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) 0,3 0,3 0,4 

 

 

Anställda 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 

med månadslön uppgick den 30 april 2021 till 822 

personer inom kommunen, vilket är en minskning 

med fem personer jämfört med den 30 april 2020. 

Totalt har antalet anställda inom omsorgs-

förvaltningen minskat med cirka 50 personer varav 

14 tillsvidareanställda samt 34 tidsbegränsat 

anställda. En del av orsaken är att samtliga tillsvidare 

anställda erbjudits heltid vilket minskat behovet av 

personal. Utbildningsförvaltningen har minskat 

antalet tillsvidareanställda med två personer och 

ökat antalet tidsbegränsat anställda med tio personer 

vilket är ett led i att anpassa organisationen efter 

verksamhetens behov. För kommunstyrelsen sker en 

utökning med fyra tjänster bland annat utifrån behov 

inom olika projekt.  

Inom kommunen totalt har antalet timvikarier 

minskat med 35 personer vilket är ett led i ökat 

heltidsinförande inom samtliga verksamheter. 

Antalet tillgängliga timmar ökar som en effekt av 

högre sysselsättningsgrad, men timmarna har inte 

kunnat användas optimalt då man bland annat inom 

omsorgen, på grund av pandemin, begränsat antalet 

olika verksamheter som personalen arbetar inom. 

 

 

Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgraden ökade markant under 2020 

då samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 

omsorgen erbjöds heltid vilket innebär att större 

delen av de tillsvidareanställda medarbetarna inom 

kommunen nu erbjudits möjligheten till heltids-

arbete. 

Andelen tillsvidareanställda medarbetare i 

Sotenäs kommun som har en heltidsanställning är 

hög. Med de insatser som genomförts under heltids-

projektet innebär det att 96,8 procent av kommunens 

tillsvidareanställda har en 100 procentig anställ-

ningsgrad i april 2021 jämfört med 95,7 procent i 

april 2020. När heltidsprojektet startade år 2018 var 

andelen tillsvidareanställda med heltid 92,8 procent. 

En bidragande orsak till att sysselsättningsgraden 

inte är 100 procent är att anställda själva väljer att 

inte anta heltid trots att möjligheten finns. Att få fler 

att gå från deltid till heltid kommer vara nödvändigt 

för att möta välfärdens kompetensförsörjnings-

behov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan 

inom vissa yrkeskategorier. Projektarbetet kring 

heltid avslutas i december 2021 och då föreslås 

heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 

möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad. 
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Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-

försörjningsplanen och tagit fram gemensamma 

fokusområden som ska arbetas med under året i 

enlighet med utarbetad modell. Inom kommunen 

kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn 

av samtliga administrativa processer samt införas 

fler tekniska lösningar för att skapa ett tryggare, 

säkrare och effektivare arbete. Förändringen ska 

förenkla för användarna så att kommunen upplevs 

mer tillgänglig, men också effektivisera och 

digitalisera arbetet för att på så vis använda 

resurserna rätt. Resurser behövs för att driva 

förändringsarbete samt utveckla befintliga och nya 

processer. För att klara utmaningen krävs dels en 

kompetenshöjning av befintlig personal, dels en 

annan kravbild vid nyanställning. En ständig 

utveckling skapar nyfikenhet och arbetsglädje. Att se 

varje medarbetares potential samt genom 

omställning skapa förutsättningar till fortsatt arbete 

inom kommunen vid förändrade krav och förut-

sättningar. 

En omställning bör också ske för att möta 

medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring 

flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och anställnings-

former samt ett fortsatt arbete med en god arbets-

miljö fortsätter. En god arbetsmiljö ger nöjda med-

arbetare som väljer att stanna kvar. 

Pensionsavgångarna de närmaste åren kan med-

föra kompetensförluster i verksamheterna. Fram till 

år 2027 är pensionsavgången 32 medarbetare inom 

skola och barnomsorgsarbete och cirka 42 personer 

inom omsorgsförvaltningen. 

Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt 

samt etableringar och beroende av hur omfattande 

dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva 

utöka sin personalstyrka för att möta behoven. 

 

Sjukfrånvaro 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 

medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten. Den totala sjukfrånvaron för årets 

fyra första månader utgjorde 10,8 procent, en ökning 

jämfört med föregående år som uppgick till 10,3 

procent. Den långa sjukfrånvaron har ökat något och 

den korta minskat jämfört med föregående år. 

Totalt har sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år och 

yngre minskat jämfört med föregående år men ligger 

fortsatt på en hög nivå.  

Den höga sjukfrånvaron beror till stor del på att 

de flesta medarbetare arbetar i kontaktyrken och 

personalen inom dessa verksamheter ska vara 

hemma vid minsta symtom. Inom delar av 

kommunens verksamheter har vissa yrkesgrupper 

arbetat på distans vilket gör att medarbetare trots 

lätta symtom, eller vid smittspårning av covid-19, 

kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg 

sjukfrånvaro inom dessa enheter.  

Det är viktigt att vidta olika åtgärder i syfte att 

sänka sjukfrånvaron. Dels för de som arbetar på 

distans då det kan innebära både fysiskt, men även 

psykiskt sämre arbetsförhållanden. Dels stöd, 

information, och tydliga riktlinjer och rutiner för de 

medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i 

verksamheterna. Inom samtliga förvaltningar finns 

en ökning av sjukfrånvaro på grund av psykisk 

ohälsa. Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på 

enheten och skapar individuella rehabiliterings-

planer vid behov. 

 

Personalkostnader 

Totalt har personalkostnaderna ökat med +0,9 

procent (1,4 mnkr) jämfört med samma period 

föregående år, vilket påverkas av att pensions-

kostnaderna för perioden minskat med -3,7 mnkr 

jämfört med samma period föregående år.  

Kostnaderna för månadslön har ökat med 3,2 mkr 

(4,0 procent) jämfört med föregående år samtidigt 

som kostnaden för övertid-, mertid- och fyllnads-

ersättning har ökat med +0,5 mnkr till följd av 

pandemin då personalbehov uppstått med kort varsel 

och befintlig personal i högre utsträckning behövt 

arbeta övertid för att klara verksamhetens uppdrag. 

Under perioden har sjuklönekostnader minskat med 

-0,5 mkr vilket beror på att den korta sjukfrånvaron 

minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. 

 

Antal sjukdagar/anställd 
i snitt 2019  2020 

2020-
04 

2021-
04 

Kommunstyrelsen 23,2 23,7 9,1 8,9 

Byggnadsnämnden 13,6 29,8 9,7 11,3 

Miljönämnden 18,5 36,2 12,5 2,4 

Omsorgsnämnden 16,9 18,0 7,1 7,9 

Utbildningsnämnden 17,5 24,0 8,6 10,4 
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Covid-19 

Pandemin har nu pågått i världen under över ett år 

och påverkat och fortsätter påverka landet, regionen, 

kommunen och dess medborgare och medarbetare 

inom alla delar av verksamheten. Hela samhället har 

genomfört stora omställning för att anpassa efter 

rekommendationer och riktlinjer som myndigheter 

fastställt. Sotenäs kommun har från början av 

pandemin valt att i alla delar följa myndigheters råd 

och rekommendationer. I mars 2020 införde 

kommunen en pandemigrupp bestående av 

representanter från varje förvaltning som arbetat för 

att skapa en samsyn och gemensamma rutiner kring 

hanteringen av pandemin inom kommunen. Varje 

vecka har ett internt direktiv uppdaterats som finns 

tillgängligt för samtliga anställda. Utöver att 

pandemin gett en högre sjukfrånvaro utifrån sjuk-

dom, smittspårning och att stanna hemma vid minsta 

symtom märker samtliga förvaltningar av en ökad 

psykisk ohälsa och belastning av personalen på 

grund av konsekvenser av pandemin. Det kan bero 

på social isolering, stark oro och stress. Utifrån dessa 

symtom behöver arbetsgivaren tillsammans arbeta 

brett och aktivt för att synliggöra psykisk ohälsa och 

motverka den på bästa vis. 

Utöver friskvårdsbidrag har anställda även i år 

fått en tidig julgåva. Dels som stort tack för insatser 

under pandemin, dels i syfte att stimulera handeln i 

kommunen. 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 

investeringsredovisning samt driftredovisning per 

verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-

metoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. I bokslutet 2020 kostnads-

fördes anläggningsstöd till föreningar som tidigare 

aktiverats i balansräkningen.  

Definitionen av en investering år 2021, är precis 

som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 

beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 

ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 

kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 

antalet boende och besökande under sommar-

månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 

verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 

båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-

ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 

äldreomsorgens verksamhetsområde.

 

 

Resultaträkning 

 

       

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2020-04 
Bokslut  

2021-04 
Budget jan-

april 2021 
Prognos 

helår 2021  
Budget 

 helår 2021 
Avvikelse  

 helår 2021 

Verksamhetens intäkter   53,1 56,7  - - - 

Verksamhetens kostnader -211,9 -221,3 *-170,4 *-510,8 *-511,2 *0,5 

Avskrivningar -10,3 -9,3 -9,6 -37,9 -28,8 -9,1 

Verksamhetens nettokostnader -169,1 -174,0 -180,0 -548,7 -540,0 -8,6 

       

Skatteintäkter 152,6 162,9 157,6 484,2 472,9 11,3 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 17,4 25,3 23,5 76,0 70,4 5,7 

Verksamhetens resultat 0,9 14,3 1,1 11,6 3,2 8,3 

       

Finansiella intäkter 0,7 0,7 0,9 2,5 2,8 -0,2 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 0,1 

Resultat efter finansiella poster 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 

       

Extraordinära poster - - - - - - 

Resultat 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 

 

* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 
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Periodens resultat och helårsprognos 

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till +14,9 mnkr jämfört 

med +1,4 mnkr samma period föregående år. I 

jämförelse med budget för perioden (1,8 mnkr) 

avviker resultatet positivt med +13,1 mnkr.  

Helårsprognosen uppgår till +13,7 mnkr, vilket är 

+8,2 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr. Det 

prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 

+12,7 mnkr.  

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 

varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 

andra bidrag, uppgår för perioden till 56,7 mnkr 

(föregående år 53,1 mnkr) vilket är en ökning med 

3,6 mnkr jämfört med föregående år.  

Statsbidrag från Skolverket ökar med +1,9 mnkr, 

Socialstyrelsen +1,4 mnkr och Migrationsverket  

-3,7 mnkr. Bidrag för sjuklöneersättning har ökat 

med +2,1 mnkr, bidrag för EU-projekt har ökat med 

+2,8 mnkr och övriga riktade projekt-/driftbidrag 

har ökat med +1,5 mnkr jämfört med samma period 

föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 

sjuklöneersättning +2,1 mnkr, statsbidrag från 

Migrationsverket +1,1 mnkr, EU-bidrag +1,3 mnkr 

samt övriga riktade projekt-/driftbidrag +4,7 mnkr.  

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader ökar med 9,4 mnkr 

(4,4 procent), jämfört med samma period föregående 

år. Personalkostnaderna har ökat med 5,5 mnkr, 

(4,2 procent). Kostnaderna för pensioner har ökat 

med 3,7 mnkr mellan åren. Årets el-kostnader är 1,3 

mnkr högre än föregående år, IT-/licenskostnader 

har ökat med 1,0 mnkr och konsulttjänster med 5,5 

mnkr, varav 4,0 mnkr avser konsulter inom projektet 

landbaserat vattenbruk. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 

är 4,5 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 

medan övriga kostnader dragit över budget med 6,8 

mnkr.  

Avskrivningar 

Årets avskrivningar är 1,0 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas av att 

anläggningsbidrag skrevs av under 2020. Samtliga 

anläggningsbidrag slutavskrevs under föregående år 

vilket innebär att dessa inte påverkar årets avskriv-

ningar år 2021.  

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 

än budget för perioden då endast enstaka mindre 

investeringar hittills aktiverats under 2021. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 

budget om -9,1 mnkr. Avvikelsen beror på 

förändrade redovisningsprinciper avseende plan-

kostnader som idag finns i balansräkningen 

(6,6 mnkr) samt årets prognosticerade utgifter 

(2,5 mnkr), vilka planeras kostnadsföras under året. 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet, har ökat med 2,9 procent (4,8 mnkr) 

jämfört med 2020. Nettokostnadernas andel av 

skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 

92,4 procent. Helårsprognosen innebär att årets 

nettokostnadsandel kommer uppgå till 97,9 procent. 

I bokslut 2020 uppgick nettokostnadsandelen till 

97,1 procent. 

 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-

hetsskatten uppgår under årets fyra första månader 

till 188,3 mnkr (170,0 mnkr), en ökning med 

18,3 mnkr (10,8 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 7,2 mnkr bättre än budget och 

avser skatteavräkning år 2020 (2,8 mnkr), skatte-

avräkning januari-april 2021 (2,3 mnkr) och 

inkomstutjämningsbidrag januari till april 2021 

(2,1 mnkr). 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot 

budget om 16,9 mnkr varav skatteintäkter 11,3 mnkr 

och inkomstutjämning 6,2 mnkr utgör de största 

avvikelserna. 

Finansnetto 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 

0,6 mnkr vilket är i nivå med samma period före-

gående år. Under året kommer utdelningen ifrån 

Kommuninvest AB bli lägre än tidigare. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 

budget om -0,1 mnkr. 
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-04 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

0002 - Ks ofördelat - -0,5 -0,5 - 

0005 – Beslutsstödsystem Hypergene -0,1 -0,4 -0,4 - 

0008 - Inventarier Kommunkontor - -0,1 -0,1 - 

0042 - E-Arkiv  - -0,2 -0,2 - 

0043 - Ekonomisystem  - -0,2 -2,0 1,8 

0098 - Digitalisering  - -0,7 -0,7 - 

1202 - Räddn.tj Fordon - -0,5 -0,5 - 

1204 - Räddn.tj Övrigt - -0,5 -0,5 - 

1205 – Räddn tj Inventarier  -0,3 -0,2 -0,2 - 

1206 – Räddningstjänstens utrustning -0,1 1,1 -1,1 - 

1207 – Brandskyddsåtgärder/värmekamera - -1,1 -1,1 - 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,3 -5,0 -6,8 1,8 

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Markförvaltning     

0031 - Strategiska dokument, öp -0,5 -1,3 -1,3 - 

0032 - Detaljplaner -0,1 -3,6 -3,6 - 

0127 - Sprigethamnen  - 0,1 0,1 - 

0128 - Ögården 1:9 Etapp 3 - 1,7 1,7 - 

0217 - Hällebo, Etapp 2 -0,1 1,1 1,1 - 

0233 - Skomakarudden - 0,2 0,2 - 

0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0,1 2,8 2,8 - 

0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo - 1,4 1,4 - 

0281 – Ädp Smögens hamn - 0,3 0,3 - 

Summa Markförvaltning -0,7 2,5 2,5 - 

     

Gata, park och bad     

0401 - Asfaltering beläggning gator -0,1 -5,6 -5,6 - 

0402 – Laddstolpar - -1,0 -1,0 - 

0403 - Upprustn torgen i Bovall och Väjern -  -0,8 -0,8 - 

0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -  -0,2 -0,5 0,4 

0411 - Ställplatser enl näringsl.strat. genomfö -0,1 -0,5 -0,6 0,1 

0419 - Förbättring/planerat underh. parker -0,1 -0,9 -0,9 - 

0420 - Offentlig renhållning -0,1 -0,5 -0,5 - 

0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn -  -0,0 -0,2 0,2 

0422 - Saltbingar -  -0,4 -0,4 - 

0466 - Fordon tekniska -0,1 -0,5 -1,0 0,5 

0471 - Gång- och cykelvägar - -3,5 -3,5 - 

0473 - Utbyte gatubelysning -0,1 -1,2 -0,7 -0,5 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) - -0,1 -0,1 - 

0481 - Åtgärder murar -0,1 -2,1 -2,1 - 

0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,1 -0,3 -0,3 - 
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0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser - -1,7 -1,7 - 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn -  -0,0 -0,6 0,6 

0529 – Byte inventarier idrottshallar -  -0,1 -0,1 - 

Summa Gata, park och bad -0,6 -19,3 -20,5 1,2 

     

Hamnar     

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0,7 -3,9 -3,9 - 

0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,1 -1,5 -2,7 1,2 

0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,1 -0,7 -0,7 - 

Summa Hamnar -0,8 -6,1 -7,2 1,2 

     

Fastighet     

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,1  -0,4 -0,4 - 

0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav - -0,8 -1,8 1,0 

0307 - Fiberanslutningar fastigheter -0,1 -0,2 -0,2 - 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor - -0,3 -0,8 0,5 

0329 - Hunnebohemmet projektering -0,2 -11,5 -11,5 - 

0331 - Åtgärd plan energieffektivisering -0,1 -0,8 -1,8 1,0 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0,7 -1,5 -1,5 - 

0349 - Tillbyggn. brandstation Bohus-Malmön -0,1 -0,4 -0,4 - 

0362 - Utbyggnad skalskydd -0,9 -1,4 -1,4 - 

0369 - Storköksutrustning -  -0,5 -0,5 - 

0370 – Flytt av förskola till Smögenskolan -1,9 -3,2 -3,2 - 

0374 – Hotellås Kvarnberget -  -0,0 -1,0 1,0 

0399 - Planerat underhåll -2,2 -8,2 -8,7 0,5 

Summa Fastighet -5,9 -29,2 -33,1 4,0 

     

Övrigt     

0035 - Inventarier måltidsenhet -0,1 -0,9 -0,9 - 

0045 - Inventarier lokalvård -  -0,6 -0,6 - 

Summa Övrigt -0,1 -1,4 -1,4 - 

     

Försäljningar och fastighetsinköp     

0001 – Fastighetsköp (mark &byggnad) -2,6 - - - 

0004 – Fastighetsförsäljning (byggnader) - 3,5 3,5 - 

0006 – Försäljning markreserv/reglering - - - - 

Summa Försäljningar och fastighetsinköp -2,6 3,5 3,5 - 

Summa Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -10,7 -50,0 -56,3 6,3 

     

Utbildningsnämnden     

0009 - Inköp konst i offentlig miljö - -0,4 -0,4 - 

1011 - Utrustning digitalisering UN -0,1 -0,1 -0,1 - 

1025 - Nya Möbler lärosalar -0,3 -0,5 -0,5 - 

Summa Utbildningsnämnden -0,4 -1,0 -1,0 - 

     

Summa Investeringsverksamhet -11,4 -56,0 -64,1 8,1 
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Analys av investeringsverksamheten 

Investeringsbudget för 2021 uppgår till 39,3 mnkr 

inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet på 5 

mnkr. Till det kommer 24,8 mnkr i resultatöverförda 

medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 

budget uppgår till 64,1 mnkr. 

Investeringsutgifterna efter första tertialet uppgår 

till 11,4 mnkr vilket motsvarar 18 procent av den 

totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret 

pekar på ett utfall om 54,7 mnkr, vilket innebär att 

85 procent av årets totala investeringsvolym.   

Några av de större insatserna under året är: ny 

fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt 

på Hedalens förskola, en solcellsanläggning kommer 

att utföras på Kvarnbergshemmet, nya ventilations-

aggregat på Bryggan och Hunnebostrands skola 

samt nya bergvärmepumpar på Hunnebostrands 

skola och i lådhallen på Smögen.  

Allmän verksamhet 

Utfallet efter första tertialet avser beslutsstöd-

systemet Hypergene och utrustning för räddnings-

tjänsten. Av budgeterade medel på 6,8 mnkr 

förväntas 5,0 mnkr nyttjas under 2021. Resterande 

medel avser ekonomisystem vilka kommer äskas 

med till nästkommande år då implementering av nytt 

ekonomisystem kommer att fortlöpa. 

Markförvaltning 

Av budgeterade medel på 2,5 mnkr förväntas hela 

beloppet gå åt under 2021. Efter april har 0,7 mnkr 

förbrukats.  
Arbetet med översiktsplanen har fortsatt under 

första tertialet och utfallet avser konsultkostnader 

som genomför arbetet med att ta fram handlingar och 

plandokument utifrån bedömningar och instruk-

tioner från den av kommunen utsedda politiska 

styrgruppen. Även om möjligheterna att ha work-

shops och andra möten har påverkats av covid-19 har 

politiker, förvaltning och konsulter kunnat fortsätta 

arbetet med nya metoder. Arbete med detaljplaner 

för Gamla Smögen och Hällebo har också fortskridit. 

Hantering av upparbetade kostnader kommer att ses 

över under innevarande år. 

Gata, park och bad 

Utfallet efter första tertialet landar på 0,6 mnkr. 

Av budgeterade medel för helåret på 20,5 mnkr, 

beräknas 19,3 mnkr att användas.  

Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand färdig-

ställs under det första tertialet. Muren som håller upp 

Svinemyndevägen i Hunnebostrand ska repareras 

och stadgas upp och i samband med detta kommer 

även Sotenäs Vatten AB genom Västvatten att utföra 

VA-arbeten i vägen.  

Kommunen har fått ett arv från en privatperson med 

förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens 

badplats. Arbete med planering och projektering för 

detta startas upp under hösten.  

Renoveringsarbeten på torget i Hunnebostrand 

kommer att påbörjas under försommaren. Det kan bli 

aktuellt med ytterligare industrietableringar på 

Guleskär, om detta blir av kan det komma att 

behövas vissa modifieringar kring Bäckevikstorget. 

Hamnar 

När det gäller förbättringar i småbåtshamnarna 

kommer hela budgetutrymmet att användas. Strand-

promenaden vid Sandbogen har färdigställts under 

årets första del och återinvigts den 7 maj.  

Den geotekniska utredningen för geotekniska 

åtgärder i Hunnebostrand är förnärvarande ute på 

samråd. På kajen vid Smögens Fiskauktion ska 

företaget som byggde den nya kajen 2014 påbörja 

garantiarbeten efter sommaren. Sedan tidigare pågår 

en diskussion med Smögens Fiskauktion om att öka 

djupet vid kajen till sju meter för att klara att ta emot 

större båtar, och i april gav Länsstyrelsen sitt med-

givande till muddring och sprängning av platsen. 

Fastighet 

Utfallet efter första tertialet landar på 5,9 mnkr. 

Av budgeterade medel för helåret på 33,1 mnkr, 

beräknas 29,1 mnkr att användas.  

Projekteringen av Hunnebohemmet fortlöper i 

samråd med planavdelningen. Planerat underhåll har 

genomförts bl.a. genom ny fasad på Hunnebostrands 

skola och invändiga ytskikt på Hedalens förskola. 

Vid sidan av det ordinarie underhållet kommer 

energibesparande åtgärder att vidtas. En solcells-

anläggning kommer att utföras på Kvarnbergets 

äldreboende, nya ventilationsaggregat i Bryggans 

lokaler och Hunnebostrands skola, samt nya berg-

värmepumpar på Hunnebostrands skola och i 

”lådhallen” på Smögen. 
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Övrigt 

Utbyte pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. 

En direktupphandling pågår och beräknas vara klar 

för inköp i augusti. Nya matvagnar kommer att 

behöva köpas in under året. 

Försäljningar och fastighetsinköp 

Fastighetsförsäljningar planeras utifrån kommun-

fullmäktiges lokalförsörjningspolicy. Ett förslag till 

yteffektiviseringar bearbetas för närvarande i 

förvaltningarna. Försäljningar för budgeterat belopp 

bedöms kunna genomföras under mandatperioden. 

Utfallet för fastighetsköp avser fastigheten 

Hovenäs 1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn". 

Inför budgeterade fastighetsförsäljningar pågår 

detaljplanering av den s.k. "Parkskolan". Däremot 

avvaktar förvaltningen säkrare prognoser ifråga om 

antalet barn och elever innan ytterligare förslag till 

försäljningar föreslås. Utredning om förändringar i 

lokalförsörjningen pågår emellertid parallellt vilket 

kan medföra att förvaltningen återkommer med 

förslag i dessa delar. 

Byggnadsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Utbildningsnämnden 

Utfallet under perioden uppgår till 0,4 mnkr. 

Inom utbildningsförvaltningen har arbetet med över-

syn av klassrumsmiljöer påbörjats. Det har under en 

lång tid tillbaka saknats plan för hur klassrums-

uppsättningar ska förnyas. 0,3 mnkr har hittills 

använts av budgeterade 0,5 mnkr.  

Årets budget för digitalisering om 0,1 mnkr har 

använts och inga medel kvarstår.  

Omsorgsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 
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Driftredovisning 

 

 

 

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetsindelad driftredovisning      

Politisk verksamhet -8,3 i.u. -14,3 i.u. 

Infrastruktur, skydd m.m. -45,1 i.u. -45,3 i.u. 

Fritid och kultur -29,5 i.u. -17,1 i.u. 

Pedagogisk verksamhet -179,4 i.u. -178,5 i.u. 

Vård och omsorg -229,8 i.u. -233,6 i.u. 

Särskilt riktade insatser -2,5 i.u. -5,7 i.u. 

Affärsverksamhet 12,6 i.u. 15,4 i.u. 

Gemensamma verksamheter 500,0 i.u. 484,5 i.u. 

Årets resultat 18,1 13,7 5,5 8,2 

Justeras: poster som inte är hänförliga till ”verksamhetens intäkter” och 

”verksamhetens kostnader ”i resultaträkningen. 509,3 524,5 516,7 7,7 

Verksamhetens intäkter - Verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen (netto) -491,2 -510,8 -511,2 0,5 

     

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3 -2,6 -2,6 0,0 

Kommunstyrelsen -74,0 -74,7 -78,2 2,7 

   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -59,0 -63,6  -66,6 3,0  

   Teknisk verksamhet -15,0 -11,1  -10,8 -0,3  

Byggnadsnämnden -8,7 -9,2  -9,6 0,4  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6  -1,6 0,0  

Utbildningsnämnden -196,8 -196,8  -196,8 0,0  

Omsorgsnämnden -226,0 -235,5  -232,0 -3,6  

Summa nämndsverksamhet -509,7 -520,4 -519,9 -0,5 

     

Övrig gemensam verksamhet     

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -13,8 -13,3  -15,3 2,0  

Förvaltningsgemensamt -0,5 -10,5  -14,2 3,7  

Driftbidrag -15,6 -3,9  -3,1 -0,7  

Exploateringsverksamhet  7,5 2,8  7,9 -5,1  

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 1,0  - 1,0  

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

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 -510,8 -511,2 0,5 

     

Planenliga avskrivningar -35,9 -37,9 -28,8 -9,1 

Summa efter avskrivningar -527,1 -548,7 -540,0 -8,6 

     

Skatteintäkter 474,5 484,2  472,0 11,3  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 76,0  70,4 5,7  

Finansiella intäkter 2,9 2,5  2,8 -0,2  

Finansiella kostnader -0,5 -0,4  -0,5 0,1  

Årets resultat  18,1 13,7 5,5 8,2 
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Driftredovisning – prognos 2021

Helårsprognosen efter fyra månader pekar på ett 

positivt resultat om 13,7 mnkr. Det innebär en kraftig 

förbättring jämfört med budget på 5,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-

ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet men exklusive årets avskrivningar 

väntas per helåret öka med 4,0 procent (19,6 mnkr) 

jämfört med 2020. Skatteintäkter och utjämnings-

bidrag ökar i helårsprognosen med 3,2 procent (17,4 

mnkr) jämfört med utfall 2020. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett svagt 

underskott om -0,5 mnkr. Kommunstyrelsen 

prognostiserar ett positivt resultat om +2,7 mnkr 

varav ofördelade medel +1,8 mnkr. Även byggnads-

nämnden prognostiserar ett överskott mot budget 

medan omsorgsnämndens prognos visar -3,6 mnkr i 

förhållande till budget. Läs mer i kommande avsnitt 

Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till juni 

2021 delvis ersättning för sjuklöner från staten på 

grund av rådande corona-pandemi.  

Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för pensioner och sociala avgifter 

förväntas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat under året 

vilket främst beror på lägre sociala avgifter än 

budgeterat. Utrymmer i den centrala lönepotten 

kommer generera ett överskott mot budget med cirka 

3 mnkr.  

 

Årets driftbidrag väntas bli högre än budgeterat. 

På grund av rådande corona-restriktioner har Sotenäs 

RehabCenter AB hållit större delen av verksamheten 

stängd under året. I dagsläget har inga besked getts 

från myndigheter om när badanläggningen kan 

öppna verksamheten igen vilket gör prognosen 

mycket osäker. Det finns också osäkerheter i 

prognosen avseende övriga driftbidrag. Helårs-

prognosen visar ett underskott om -0,7 mnkr. 

 

 Exploateringsintäkterna prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen vilket innebär -5,1 mnkr 

sämre än budgeterat. I prognosen medräknas 2,8 

mnkr i nettointäkter och avser, förutom redan såld 

industrimark på Ödegården, prognos om att sälja av 

industrimark vid Hogenäs industriområde. 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 

prognostiseras till 1,0 mnkr avseende industrimark 

vid Hogenäs. Ytterligare försäljningar av industri-

mark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, 

kan komma till stånd under året under förutsättning 

att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 

 

Årets avskrivningar beräknas bli -9,1 mnkr högre 

än budgeterat. Överdraget kommer av förändrade 

redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad 

redovisningslagstiftning. Detta innebär att kostnader 

som tidigare tillgångsförts för framtagande av 

översikts- och detaljplaner kommer att kostnadsföras 

under året, tillsammans med årets utgifter inom 

området.  

 

Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +11,2 mnkr, varav 

slutavräkning för 2020 uppgår till +2,3 mnkr och 

slutavräkning för 2021 uppgår till +5,3 mnkr. 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 

beräknas ge ett överskott om +6,0 mnkr, varav +6,2 

mnkr avser inkomstutjämningen. Fastighetsavgiften 

prognostiseras till -0,3 mnkr mot budget.  

 

Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 

Sotenäsbostäder AB (1,9 mnkr). 
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Kommunfullmäktige -0,2 -0,3 0,0 

Revision -0,2 -0,2 0,0 

Valnämnd  -0,0 -0,0 0,0 

Överförmyndare -0,2 -0,3 -0,0 

Nettokostnad -0,7 -0,8 -2,6 

Kommunbidrag 0,8 0,9 2,6 

Periodens resultat 0,1 0,0 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 

budget. Överförmyndarnämnden har ett mindre 

underskott för köp av tjänst till Uddevalla kommun.  

 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 12,4 12,7 34,3 

Kostnader -30,8 -32,4 -97,9 

Nettokostnad -18,4 -19,7 -63,6 

Kommunbidrag 20,8 22,2 66,6 

Periodens resultat 2,4 2,5 3,0 
 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 

ett positivt utfall på + 2,5 mnkr efter fyra månader. 

Periodens intäkter är +1,2 mnkr bättre än 

budgeterat, trots att intäkterna för EU-projekten 

släpar och genererar en negativ avvikelse med -2,6 

mnkr. Däremot är övriga projektbidrag och sjuklöne-

ersättningar för perioden tillsammans +4,3 mnkr 

högre än budgeterat. Även vissa projektkostnader 

inom symbiosverksamheten har varit högre än 

budgeterat under perioden.  

Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än 

budgeterat under perioden, dels på grund av vakanta 

tjänster inom näringsliv- och utvecklings-

verksamheten, dels arbetsmarknadsenhetens extra-

tjänster som inte förlängts, samt åtgärdsanställningar 

som kommit igång först några månader in på året på 

grund av långa handläggningstider inom Arbets-

förmedlingen. Därtill har budget för heltidsresan 

som inte längre behöver nyttjas. 

För helåret beräknas ett positivt resultat om +3,0 

mnkr mot budget, varav ofördelade medel +1,8 

mnkr. Resterande överskott avser främst lägre IT-

och administrationskostnader än budgeterat då hyror 

för hårdvara numer finansieras ute i verksamheten 

och kostnader för administrativ personal minskat då 

många arbetar på distans under coronapandemin. 

 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 38,5 39 129,4 

Kostnader -41,7 -44,9 -140,1 

Nettokostnad -3,3 -6,0 -11,1 

Kommunbidrag 6,6 5,9 10,8 

Periodens resultat -3,3 -0,1 -0,3 
 

Periodens utfall uppgår till -6,0 mnkr, vilket är 

0,1 mnkr sämre än budgeterat. Resultatet beror 

främst på underskott inom markförvaltningen. 

Livsmedelskostnaderna är lägre än budgeterat 

och det är flera faktorer som spelar in; minskat 

underlag inom skola/förskola på grund av sjukdom 

och delvis distansundervisning.  

Nämnden har fått utökat budgetanslag om 

0,4 mnkr från KS ofördelade medel för arbete med 

tillgänglighetsdatabasen. Projektet är framgångsrikt 

och kommer att kunna omfatta fler miljöer än vad 

som kunde väntas när arbetet planerades. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om -0,3 

mnkr mot budget. Underskott inom mark-

förvaltningen, som till övervägande del beror på 

uteblivna intäkter pga. pandemin, täcks till stora 

delar av budget för oförutsedda kostnader inom 

förvaltningsledningen.  

 

Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 1,6 6,8 6,7 

Kostnader -4,8 -9,0 -15,9 

Nettokostnad -3,1 -2,2 -9,2 

Kommunbidrag 3,5 3,2 9,6 

Periodens resultat 0,4 1,0 0,4 
 

Periodens utfall uppgår till -2,2 mnkr, vilket är 1,0 

mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 

på höga intäkter pga. hög ärendeinströmning. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 

lägre än budgeterat på grund av vakanser. 

Nyrekrytering har skett men personalstyrkan är inte 

fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 

fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 

På grund av detta har konsulter anlitats vilket också 

ökat kostnaderna. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-

går till 0,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än 

budgeterat. Eftersom beviljade bidragsbelopp har en 

mycket stor variation kan utfallet vara högst till-

fälligt och innebär ingen justering av nämndens 

helårsprognos. 

Helårsprognosen uppgår till +0,4 mnkr till stor del 

pga. av ökade bygglovsintäkter. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 3,4 3,7 10,2 

Kostnader -3,9 -3,8 -11,8 

Nettokostnad -0,5 -0,2 -1,6 

Kommunbidrag 0,5 0,5 1,6 

Periodens resultat -0,1 0,3 0,0 

Varav Sotenäs 

andel -0,1 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -0,2 mnkr, vilket är 0,3 

mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna för perioden är 0,3 mnkr högre än 

budgeterat samt 0,3 mnkr högre än motsvarande 

period föregående år. Undantaget det statliga 

bidraget för trängseltillsynen ligger periodens 

intäkter i nivå med budget. Detta på grund av att 

verksamheten i huvudsak har kunnat drivas som 

planerat under första delen av året.  

Periodens totala kostnader är i nivå med budget 

liksom i nivå med föregående år. Konsult-

kostnaderna ligger över budget men kompenseras av 

motsvarande nivå av lägre personalkostnader. 

Prognosen är dock att budgeterat resultat kommer 

att uppnås utan avvikelse.   

 

Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 12,0 10,4 27,1 

Kostnader -76,6 -75,5 -223,9 

Nettokostnad -64,6 -65,1 -196,8 

Kommunbidrag 67,1 65,6 196,8 

Periodens resultat 2,5 0,5 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -65,1 mnkr, vilket är 

0,5 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är +1,4 mnkr högre än 

budgeterat varav +0,5 mnkr avser statsbidrag från 

Skolverket, +0,5 mnkr interkommunal ersättning, 

och +0,4 mnkr avser ersättning för sjuklöne-

kostnader. Under året har Skolverket beslutat om 

den så kallade ”skolmiljarden”, som syftar till att öka 

förutsättningen för alla barn och elever att få den 

utbildning de har rätt till trots pandemin, varav 

Sotenäs kommun tilldelas 0,8 mnkr.  

Personalkostnaderna är -0,6 mnkr högre än 

budgeterat under perioden och beror främst på 

sjuklöne- och vikariekostnader inom förskole-

verksamheten kopplade till covid-19 då personal 

följer rekommendationer och riktlinjer från myndig-

heter.  

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 

budget. Utebliven/minskad uthyrningsverksamhet 

tynger prognosen med -0,4 mnkr liksom förskole-

verksamheten med -0,6 mnkr vilka båda är en effekt 

av restriktioner på grund av covid-19.  

Underskotten vägs upp av ett överskott avseende 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasie-

verksamheten om +1,0 mnkr. 

Förskola 

Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta beroende på ersättning för sjuklönekostnader, 

statsbidrag ”skolmiljarden”, samt högre intäkter i 

ordinarie taxa på grund av ökat barnantal i 

verksamheterna.  

Personalkostnaderna är -1,0 mnkr högre än 

budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 

för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 

grund av covid-19, samt extra insatt personal som 

avslutas till sommaren. Jämfört med utfallet under 

samma period 2020 har personalkostnaderna ökat 

med 0,6 mnkr (5,7 procent).  

Övriga kostnader ligger även de över budget med 

-0,3 mnkr, och avser interna måltids- och 

städtjänster. 

Periodens underskott mot budget uppgår totalt till 

-0,6 mnkr, vilket också är i nivå med årets helårs-

prognos för förskoleverksamheten. 

Grundskola och grundsärskola 

Grundskolan följer budget väl men något 

överskott, detta främst till följd av statsbidraget 

”skolmiljarden”. Periodens personalkostnader ligger 

i nivå med budget (jmf föregående år +6,0 procent). 

Förvaltningen har ändå beredskap för att Sotenäs-

skolan kan komma att behöva större delen av "skol-

miljarden" under året. 

Särskolans utfall för perioden ligger med ett 

överskott på +0,2 mnkr. Överskottet beror på låga 

personalkostnader under vårterminen då personal 

kommer att tillsättas till höstterminen och därmed 

förväntas överskottet jämnas ut fram till årets slut. 

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 

budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta främst beroende på statsbidrag från Skolverket. 

Personalkostnaderna under perioden är i nivå med 

budget (jmf föregående år +6,8 procent). Helårs-

prognosen uppgår till +1,0 mnkr mot budget. 
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Verksamheten har under 2020 arbetat med att nå 

bättre systematiskt kvalitetsarbete med gemensam 

struktur på vad som ska följas upp och utvärderas. 

Samverkan både inom kommunen och med 

grannkommunerna har också utvecklats för att 

bredda tillgången till utbildningsvägar för yrkes-

utbildningar.   

Kultur och fritid 

Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 

budgeterat vilket främst beror på minskade 

hyresintäkter till följd av covid-19. Dessa kommer 

även att påverka helårsresultatet negativt.  

Låga intäkter under perioden vägs upp av lägre 

personalkostnader än budgeterat med +0,2 mnkr. 

Även periodens kostnader för bidrag är låga och 

påverkar periodens resultat med +0,2 mnkr. 

Bidragen kommer dock betalas ut under senare delen 

av året. 

Helårsprognosen uppgår till -0,4 mnkr jämfört med 

budget. 

 

Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 24,5 23,5 72,0 

Kostnader -98,3 -100,6 -307,6 

Nettokostnad -73,8 -77,0 -235,5 

Kommunbidrag 74,8 76,1 232,0 

Periodens resultat 1,0 -0,9 -3,6 
  

Periodens utfall uppgår till -77,0 mnkr, vilket är  

-0,9 mnkr sämre än budgeterat. Periodens resultat 

beror främst på höga personalkostnader hänförligt 

till den pågående pandemin och dess restriktioner 

som fortsatt försvårar användningen utav rörlig tid 

och effektivt resursutnyttjande. 

Helårsprognoser uppgår till -3,6 mnkr och 

påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 

pandemin som utgör -2,2 mnkr utav det prognosti-

serade underskottet. 

Individ-och familjeomsorg 

Prognosen för individ- och familjeomsorg 

inklusive verksamheten för ensamkommande barn 

och unga prognostiseras till ett överskott om 0,5 

mnkr. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 

uppgår under perioden till 2,5 mnkr, vilket är en 

ökning på med 0,4 mnkr (21,4 procent) jämfört med 

samma period 2020. Ökningen i kostnader kan 

kopplas till anvisning från migrationsverket samt 

arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. 

Detta underskott täcks dock upp av lägre netto-

kostnader än budgeterat inom institutionsvård barn 

och unga samt ensamkommande barn och unga. 

Äldreomsorg  
För område äldreomsorg visar helårsprognosen 

ett underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på 

höga personalkostnader hänförligt till den pågående 

pandemin och dess restriktioner som fortsatt 

försvårar användningen utav rörlig tid och effektivt 

resursutnyttjande. Pandemin har minskat antalet 

personer som söker stöd, hjälp och vård inom den 

kommunala äldreomsorgen. Detta visar sig genom 

minskade hemtjänsttimmar, minskad beläggning på 

särskilda boenden och minskat antal patienter 

inskrivna inom hemsjukvården. Det är svårt att 

bedöma om minskningen är bestående eller om 

behovet kommer öka efter pandemin. Verksamheten 

anpassar sin bemanning efter det minskade behovet. 

Funktionsstöd  

Prognosen på helår visar ett underskott på -3,4 

mnkr. Stor del av underskottet är kopplat till ett 

enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr 2021. 

Kostnaden kopplat till ärendet har under första 

tertialen belastat äldreomsorgens verksamhets-

område men kommer flyttas till LSS-verksamheten. 

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 

period 2020. Ökningen är kopplad till covid-19, 

verksamheten har dock inte haft lika stort vikarie-

behov som äldreomsorgen på grund av anpassade 

insatser kopplat till pandemin. Översyn av 

nuvarande boendeformer inom LSS och social-

psykiatri har påbörjats för att skapa ett underlag för 

eventuella förändringar och utvecklingsområden för 

att möte aktuellt och kommande behov.  
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