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Sotenäs kommun



Det här är budget 2023 sammanställd i en kortversion 
i syfte att på ett enkelt och kortfattat sätt beskriva de 
ekonomiska förutsättningar för kommunen och hur 

våra gemensamma skattekronor används.

Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 hittar du i 
sin helhet på www.sotenas.se
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BUDGET 2023



Kommunal skattesats

21,99 kr

Antal invånare 

9 110

Årets resultat efter 
finansiella poster

-12 mnkr
Årets resultat efter RUR: 

   0 mnkr

Soliditet enligt balansräkningen

66 %
Investeringsvolym

118 mnkr
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR



VISION 2032: TIO TUSEN ANLEDNINGAR ATT SATSA PÅ SOTENÄS KOMMUN

1. Livslångt lärande med 1 000 utbildningsplatser

2. Kompetensförsörjning för 1 000 arbetstillfällen

3. En levande kommun med 1 000 nya invånare

4. Maritimt kluster med  1 000 m kr i investeringar

5. Fler boendeformer med 1 000 nya bostäder

6. Besöksnäringen motsvarar 1 000 helårsarbeten

7. Nyinvesteringar och etableringar på 1 000 mnkr

8. Kultur-och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter

9. Översiktsplan med 1 000 km ny infrastruktur

10. 1 000 hållbara initiativ
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VISION 2032 & MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Verksamhetsmål

Mål: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar 
för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
Indikatorer:
Sjukfrånvaron uppgår till högst 7%
Hållbart medarbetarengagemang uppgår till minst 84%

Mål: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt  
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetens-
försörjningsbehov. 
Indikatorer:
Minst 1 pågående jobbspår under året
100% av omställningsfonden som nyttjas för kompetenshöjande insatser

MÅL: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och  
företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, 
investera och expandera i kommunen.
Indikator:
Minst 35 0000 kvadratmeter tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för företagsetablering

Mål: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen.

Indikator:
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar uppgår til minst 15 300

Mål: Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun
Indikatorer:
Minst 20 deltagattillfällen i idrottsföreningar, per invånare i åldergruppen 7-20 år 
Minst 20% av eleverna deltar i kulturskolans verksamhet
Minst 25 föreningar är kopplade till kultur- och fritidsråd

Mål: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun. 
Indikatorer:
Minst 95% av barnen i deltar i förskoleverksamhet 
Åk 6 genomsnittligt meritvärde , minst 235 poäng
Åk 9 genomsnittligt meritvärde, minst 235 poäng
Andel vårdnadshavara i förskola och grundskola som uttrycker upplevd trygghet för sina barn
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VISION 2032 & MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mål: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demogra-
fisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar 
och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen. 
Indikatorer:
Antal invånare per 31/12 uppgår minst till 9 110
Minst 3 aktiviteter via familjecentralen riktade mot vårdnadshavare tll barn 0-6 år
Minst 2 mötesplatser för att främja gemenskap och psykis hälsa som erbjuds som ett samarbete mellan kommun och 
föreningsliv

Mål: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ 
där alla finner ett boende. 
Indikator:
Minst 20 nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder AB

Mål: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet 
som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i 
alla kommunens samhällen.
Indikator:
Minst 500 meter ny cykelled

Mål: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Indikatorer:
Energiförbrukningen i kommunala byggnader uppgår max till 123,2 kWh per kvadratmeter
Antal inköpta liter bensin eller diesel till kommunens fordonspark uppgår som mest till 95 000 liter
Minst 30% ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter
Minst 50 enskilda avlopp har inventerats under året
Antal arbetsträningar och praktikplatser (ej lönebidrags anställningar) på Sotenäs RehabCenter AB uppgår till minst 5

Finansiella mål
Mål: Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning efter nyttjande 
av RUR: 0-4%

Mål: Årets låneskulden ska inte överstiga värdet av investeringar i Hunnebohemmet och 
skredrikåtgärder i Hunnebostrand

Mål: Koncernens soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska inte understiga 20%



Kommunfullmäktige, Valnämnd, Revsion & Överförmyndare
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaf-
fenhe t eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och 
riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor.

Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs och 
ansvara för genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige 
och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt nationella 
och lokala folkomröstningar.

Revisorerna ska årligen granska om kommunens verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen 
är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögen-
hetsförvaltningen säker och om den interna kontrollen i övrigt är 
tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resul-
tatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens 
förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Överförmyndaren har som sin huvuduppgift att kontrollera att förmynd-
arskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt  sätt. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och 
utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig 
planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och 
totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsu-
mentrådgivning, arbetsmarknadsenhet och kollektivtrafik. Teknisk 
verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, fastighetsför-
valtning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens 
samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning.

Byggnadsnämnden & Miljönämnden
Byggnadsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter 
enligt plan- och bygglagen. Nämnden svarar också för kommu-
nens GIS- och mätningstjänster inklusive kartor och kartportaler, 
samt den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I budget 
2022 utökas byggnadsnämndens budget med 1,3 mnkr avsedda 
för detaljplanearbete och trafikutredning.

I miljönämndens verksamhet ingår bland annat tillsyn och prövning 
inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. 

Utbildningsnämnden
Nämndens ansvarsområden inkluderar förskola, grundskola, 
fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, kulturskola 
samt kultur- och fritidsverksamhet. 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt ensamkommande 
barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, LSS och HSL.  

06

NÄMNDERNAS ANSVARSOMRÅDEN



Driftbudget för att bedriva verksamhet
Totalt sett står personalkostnaderna för mellan 50-60 procent av 
kommunens kostnader. Köp av verksamhet och bidrag står för 
ungefär 20 procent av kostnaderna och alla övriga kostnader för 
20-30 procent av årets kostnader.

För att nämnderna ska kunna bedriva den verksamhet och nå de 
målnivåer de fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra 
tilldelar fullmäktige respektive nämnd en budgetram för året. 

Varje år i juni tar fullmäktige ett nytt budgetbeslut inför kommande 
budgetår. Med utgångspunkt i innevarande års budget beslutas om 
förändringar kommande år. På grund av 2022 års val till kommun-
fullmäktige reviderades budget 2023 av fullmäktige ni november. 
2023 års ramförändring jämfört med år 2022 beslutades så här:

Kommunfullmäktige, Valnämnd, Revsion & Överförmyndare
Nämndernas budget minskar totalt med 0,6 miljoner kronor då 
inga val kommer att hållas under år 2023. År 2022 ansvarade 
Valnämnden för riksdagsval, regionval och kommunval.

 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budgetram ökar 2023 med 10,9 miljoner kronor 

jämfört med 2022 och påverkas främst av ökad budget för el med 
13 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens budgetram minskar 2023 med 1,1 miljoner 
kronor jämfört med 2022 vilket främst påverkas av att 2022 års 
tillfälliga utökning för detaljplanearbeten tas bort enligt plan.

Miljönämnden
Miljönämndens förändrade budgetram är marginell och avser 
endast beslutade uppräkningsfaktorer.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens budgetram ökar med 0,4 miljoner kronor. 
Verksamhetens grundbudget minskar med 2,7 miljoner kronor. 
medan kompensationer för löne- och prisökningar ändå genererar 
en positiv ramökning.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens rambudget ökar med 2,4 miljoner kronor och 
avser endast beslutade uppräkningsfaktorer.  

 Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan
 2024

Plan
2025

Plan
2026

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Valnämnden -0,0 -0,8 -0,1 -0,3 -0,1 -0,8

Revisionen -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Överförmyndare -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Kommunstyrelsen -76,8 -86,4 -98,9 -88,8 -88,8 -88,8
- varav ofördelade medel 0,0 -1,3 -2,4 -1,9 -1,9 -1,9

- varav allmän verksamhet -63,8 -69,0 -69,6 -68,5 -68,5 -68,5

- varav teknisk verksamhet -13,0 -16,0 -26,9 -18,4 -18,4 -18,4

Byggnadsnämnden -7,2 -10,7 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,5 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Utbildningsnämnden -198,5 -200,4 -204,1 -198,6 -198,6 -198,6

Omsorgsnämnden -236,4 -241,3 -247,9 -244,3 -244,3 -244,3

Summa nämndsverksamhet -523,3 -544,1 -565,1 -546,1 -545,9 -546,6

Finansförvaltning/
Övrig gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhet -507,3 -538,6 -579,8 -573,4 -581,1 -592,7

Planenliga avskrivningar -43,5 -28,8 -29,0 -32,3 -34,3 -36,0

Summa efter avskrivningar -550,8 -567,4 -608,8 -605,7 -615,4 -628,7

Skatteintäkter 488,5 505,7 531,5 551,2 571,4 589,1

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 76,1 66,0 62,8 64,1 63,9 62,8

Finansiella intäkter 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -0,6 -2,2 -4,0 -4,8

Resultat efter finansiella poster 16,0 6,3 -12,3 10,2 18,7 21,2

Nyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) - - 12,3 - - -

Årets resultat efter nyttjande av RUR 16,0 6,3 0 10,2 18,7 21,2
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HUR FÖRDELAS KOMMUNENS BUDGET



Största inkomstkällan är skatteintäkter
Ungefär två tredjedelar av kommunens intäkter består av skatte-
intäkter. Därför har den kommunala skattesatsen en mycket stor 
påverkan på kommunens intäkter. Kommunalskatten i Sotenäs 
uppgår till 21,99 kr, vilket i budget 2023 motsvarar 531 miljoner 
kronor.

Kommunal utjämning och fastighetsavgift
Landets kommuner ser strukturellt olika ut. I Sverige finns därför 
ett utjämningssystem i syfte att skapa så likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar som möjligt mellan alla kommuner. Utjämnings-
systemet består av flera delsystem och för 2023 budgeteras med en 
nettointäkt om 19 miljoner kronor. Intäkter från fastighetsavgiften 
budgeteras till 43 miljoner kronor. 

Sammantaget budgeteras skatteintäkter, kommunal utjämning 
och fastighetsavgift till 594 miljoner kronor. 

Bidrag
Kommunen erhåller varje år bidrag för att bedriva verksamhet. 

Bidragen kommmer främst från Skolverket, Migrationsverket, 
Socialstyrelsen och EU. 

Taxor och hyror
Taxor och avgifter kan avse miljötillsyn, bygglov, båtplatser, parke-
ringsavgifter, äldreomsorg och barnomsorg. Hyror och arrenden 
avser till exempel bostadshyror i särskilda boenden (äldreboenden) 
eller sjöbodsarrenden. 

Fastighetsförsäljningar
Kommunen exploaterar mark i syfte att kunna sälja till industrier 
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet, samt bostadstomter 
för permanentboende. 

Övriga intäkter
Övriga intäkter består exempelvis av ersättningar som faktureras 
andra kommuner för elever och brukare folkbokförda i andra 
kommuner som tagit del av den kommunala verksamheten i Sotenäs, 
eller försäljning till brukare inom omsorgen exempelvis i form av 
måltidsdistribution, färdtjänst och trygghetslarm. 
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VARIFRÅN KOMMER KOMMUNENS PENGAR?
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Varför måste kommunen ha positiva resultat? 
Räcker det inte med att intäkter och kostnader går jämnt ut i 
kommunen? Nej, i de flesta fall räcker inte det. 

Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta budgeten så att 
intäkterna överstiger kostnaderna, därtill ska kommunen ha en 
god ekonomisk hushållning vilket bland annat innebär att varje 
generation ska bära sina kostnader. Enskilda år, då den årliga 
skatteunderlagstillväxen väntas bli lägre än det 10-åriga snittet, 
får kommunen budgetera med ett negativt resultat om kommunen 
upprättat en resultatutjämningsreserv. 2023 är ett sådant år. 

Kommunens årliga överskott används för att kunna genomföra 
investeringar, finansiera ny teknik och ta höjd för inflation i form av 
högre priser. År 2023 budgeteras, till följd av krafigt ökade elpriser 
och pensionskostnader, med ett negativt resultat vilket ställer krav 
på högre resultat kommande år för att på sikt kunna självfinansiera 
bland annat investeringar inom skola, omsorg, gator och hamnar.

 Årets resultat
Budgeterat resultat efter finansiella poster år 2023 uppgår till 
-12,3 miljoner kronor. Med hjälp av resultatutjämningsreserven 
blir istället årets resultat noll, i enlighet med reglerna för nyttjande 
av reserven. Två av de största resultatpåverkande faktorerna är 
skattesatsen och invånarantalet, vilka styr storleken på årets skatte-
intäkter och kommunal utjämning. 

Årets investeringar
Budgeterade investeringsvolymer för den skattefinansierade (icke 
affärsdrivande) verksamheten har de senaste åren legat runt 20 - 40 
miljoner kronor. År 2023 är budgetvolymen betydligt högre, vilket 
beror på planerad ombyggnation av Hunnebohemmet.

Årets investeringar finansieras genom årets avskrivningar och årets 
resultat. På grund av det budgeterade neagtiva resultatet, väntas 
endast 17 mnkr av årets investeringsvolym kunna skattefinansieras 
under året. Den totala investeringsbudgeten uppgår till 118 miljoner 
kronor, varför drygt 100 miljoner kronor finansieras via tidigare 
års upparbetatde resultat i kassan, eller genom upplåning.
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ÅRETS RESULTAT OCH INVESTERINGAR
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