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Preliminärt bokslut 2021 Sotenäs Kommun 

  
Årets resultat +16,0 mnkr  

 

Resultat bättre än budget 

I det preliminära bokslutet redovisar Sotenäs kommun ett positivt resultat om 

+16,0 mnkr vilket är 10,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om +5,5 mnkr.  

 

Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på att skatteintäkter och generella 

statsbidrag blev +21,3 mnkr högre än budgeterat, till följd av den positiva tillväxten i 

Sverige, fler kommuninvånare än budgeterat.  

 

Under året har nedskrivningar av anläggningstillgångar gjorts med -15,3 mnkr i syfte att 

anpassa redovisningen av detaljplaner och översiktsplaner till förändrade redovisnings-

regler. Därtill har -4,3 mnkr kostnadsförts avseende detaljplaner och projektering under 

innevarande år. 

 

Årets budgeterade vinster från försäljningsintäkter har blivit något lägre än budgeterat, 

medan kostnaderna för årets arbetsgivaravgifter och löneökningar blivit något lägre. 

 

Nämndernas resultat är sammantaget +5,3 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Sammantaget innebär det att de positiva resultaten fortsätter för Sotenäs, och att 

kommunen de senaste 14 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva 

resultat.  

 

Det är glädjande att kommunen visar ett positiv resultat då Sotenäs står inför stora 

investeringsutgifter framöver och ett växande välfärdsbehov. Årets resultat bidrar 

positivt till att skapa utrymme för att med egna medel kunna betala kommande års 

investeringsutgifter. Att finansiera årets investeringsutgifter med hjälp av egna medel 

innebär att behovet av att låna minskar, vilket också får en positiv effekt kommande år 

för möjligheten att bedriva den verksamhet vi önskar. 

 

Nämnderna redovisar totalt ett positivt resultat om +5,3 mnkr 

Utfallet är mycket glädjande och visar på resultat av strukturerat och hårt arbete med att 

komma i budgetbalans och att man samtidigt ha hanterat en pågående pandemi.  

Nämndernas resultat är därmed fortsatt positiva och för året uppgår överskottet 

gentemot budget med +5,3 mnkr.  

 

Det är framför allt kommunstyrelsen men också utbildningsnämnden och 

byggnadsnämnden står för överskott i förhållande till budget. Omsorgsnämnden har 

kompenserats med ett tillfälligt budgetanslag för merkostnader orsakade av covid -19 

med 1,0 mnkr under 2021.   
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Nämnder resultat (mnkr) 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige m.fl. -0,1 +0,1 -0,1 

Kommunstyrelsen +8,0 +4,7 +1,4 

Utbildningsnämnden +2,7 +4,5 +1,1 

Omsorgsnämnden +2,7 +5,9 +0,3 

Byggnadsnämnden +1,0 +1,3 +2,5 

Miljönämnden -0,3 -0,1 +0,1 

Summa nämndsverksamheten +14,2 +16,4 +5,3 

 

Årets investeringar 

Investeringsutgifterna för året uppgår till 35,3 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 

64,1 mnkr. Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg gång- och cykelvägen norr 

om Bovallstrand, vilken uppgick till 4,0 mnkr. Flytt av förskola till Smögenskolan 

uppgick till 3,7 mnkr samt inköp av fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr. 

Investeringarna i skolfastigheter uppgick till sammanlagt 12,2 mnkr och omfattande 

arbete med projektering av det särskilda boendet Hunnebohemmet pågår.  

    

Befolkningsutveckling 

Ej siffror klara för 31/12 - 2021. 1 november 2021 uppgick befolkningen till 9 133 

invånare. 

Vad händer nu? 

• De kommunala bolagens bokslut är i dagsläget inte klara. 

• Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och 

koncernredovisning under mars månad. 

• Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april. 

 

Maria Strömberg 

Ekonomichef 

 

”Det positiva resultatet är mycket glädjande samtidigt som kommunens verksamheter 

har hanterat pandemin på ett fantastiskt bra sätt.  

Med anledning av det goda resultatet kunde kommunfullmäktige besluta om extra 

ekonomiska resurser i budget 2022 till både omsorg, skola och teknisk verksamhet. 

Därtill har även beslutats om ökade resurser för personal i kommunen avseende 

friskvård och utbildning. Goda resultat är nödvändigt för att kunna investera för 

framtiden, såsom att förbättra kommunens äldreboenden och skolor.” 

 

Mats Abrahamsson    

Kommunstyrelsens ordförande 


