
Våra gemensamma 
pengar 2021

Kortversion av Sotenäs kommuns 
mål- och resursplan 2021

Här är budget 2021 sammanställd i syfte att på ett 
enkelt och kortfattat sätt beskriva de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och hur våra 
skattekronor används.

Mål- och resursplan 2021-2024, budget 2021 i sin 
helhet hittar du på www.sotenas.se
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Verksamhetsmål för en  
god ekonomisk hushållning

Vision 2022 
Det goda kustnära livet som förenar tradition, 

förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro Företagande
Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

Bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

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

Individens potential och förmåga
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

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



Finansiella mål för en  
god ekonomisk hushållning

Året resultat
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatpe-
rioden 2019 – 2022 uppgå till 1 %. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och kommunal utjämning.

Investeringsnivå 
Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket 
hos Kommuninvest. 
Investeringsvolymen för kommunen ska över en mandatperiod inte överstiga summan av 
årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå 
förutsatt att de finansieras med egna medel.

Verksamhetens nettokostnader
Verksamheternas nettokostnad ligger i flera fall högre än motiverat vid jämförelse med 
andra kommuner ochmed  hänsyn taget till de lokala förutsättningarna i Sotenäs. I budget 
2021 minskas budgeten för nämndsverksamheten med 8,8 mnkr jämfört med budget 2020.

Budget 2021

Varför måste kommunen ha ett 
positivt resultat vid årets slut?
Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta 
budgeten så att intäkterna överstiger kostna-
derna, därtill ska kommunen ha en god ekonomisk 
hushållning.

Kommunens årliga överskott används för att kunna 
genomföra investeringar, finansiera ny teknik och ta 
höjd för inflation i form av högre priser. Målsättningen 
är att samtliga investeringar ska självfinansieras 
under året utan att behöva uppta nya lån. 

2021 års ökning av skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas bli lägre jämfört budget 2020 
än kostnadsökningen vid samma verksamhet. Det 
innebär att Sotenäs måste minska budgetramen 
för att följa kommunallagens krav på en budget i 
balans och en god ekonomisk hushållning.

Sotenäs kommun budgeterar med  
9 030 invånare

Intäkter, kostnader,  
resultat och investeringar
Skatteintäkter och generella stats-
bidrag inklusive fastighetsavgift 543,3 mnkr
Budgeterade nettokostnader -537,8 mnkr
Årets resultat 5,5 mnkr
Årets investeringsvolym 39,3 mnkr

Åldersfördelning hos  
invånarna i Sotenäs kommun
Andel invånare 0-19 år 17 %
Andel invånare 20-64 år 50 %
Andel invånare 65-79 år 25 %
Andel invånare 80 år och äldre 8 %



Varifrån kommer  
kommunens pengar?
Skatteintäkterna står för den största delen av kommunens intäkter. Landets kommuner ser strukturellt 
olika ut. I Sverige finns därför ett utjämningssystem i syfte att skapa så likvärdiga ekonomiska förut-
sättningar som möjligt mellan alla kommuner. Skatteintäkter, generella statsbidrag till kommunen från 
staten, kommunal utjämning och fastighetsavgiften utgör tillsammans 85 procent av kommunens 
intäkter, vilket motsvarar cirka 520 mnkr.

Övriga bidrag avser främst bidrag från Migrationsverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen och EU. Totalt 
uppgår bidragen tilll cirka 60 mnkr.

Taxor och avgifter avser främst avgifter för miljötillsyn, bygglov, båtplatser, parkeringsavgifter, äldreom-
sorg och barnomsorg. Taxor och avgifter uppgår till cirka 40 mnkr.

Hyror och arrenden avser till exempel hyra för lägenhet i särskilt boende, övriga lokalhyror och arrende-
avgifter för hyra av kommunal mark vid sjöbodar eller industrier. Dessa uppgår till cirka 30 mnkr.

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, försäljning till 
brukare inom omsorgen exempelvis i form av måltidsdistribution, färdtjänst och trygghetslarm. I övriga 
intäkter ingår även vinst vid fastighetsförsäljningar. Övriga intäkter uppgår totalt till cirka 40 mnkr.

Fördelningen avser 2019 års bokslut.

Generella statsbidrag, kommunal 

utjämning och fastighetsavgift     7%

Övriga bidrag     9%

Taxor och avgifter      6%

H
yror och arrenden      4%

Ö
vriga in

täkter      5 %

Skatteintäkter     69%



Här används 
kommunens pengar
Pengar som du betalar i kommunalskatt fördelas inom kommunens verksamheter. 
Den största delen av pengarna används för att betala löner till anställda i kommunen. 
Kommunen har även kostnader för inköp av varor och tjänster så som utrustning 
och livsmedel för den egna verksamheten samt extern köpta gymnasieplatser och 
vårdplatser. Kommunen har också kostnader för de investeringar som gjorts under 
tidigare år.

Skatter och kommunal utjämning fördelas i verksamheten utifrån de beslut som 
fattas av våra förtroendevalda politiker. I 2021 års budget fördelas nästan 80 kronor 
per 100-lapp till verksamheter inom omsorg och skola.

Utöver skatter och utjämningsbidrag finansieras verksamhet och resultat även av 
vinster vid försäljning av fastigheter. År 2021 är dessa vinster budgeterade till 7,9 mnkr 
vilket tillför ytterligare 2 kr till fördelningen av 100-lappen.

Årets resultat är budgeterat till 5,5 mnkr vilket motsvarar 1 krona per 100-lapp.

Så här fördelas 
100-lappen

Bygg och miljö 
2 kr

Gata, hamn, park 
och fastigheter     
7 kr

Förskola, skola, bibliotek och kultur     
36kr

Äldreomsorg, funktionshinderomsorg 
samt individ- och familjeomsorg     
41 kr

Pensions-
kostnader
3 kr

Gemensam administration, 
utvecklingsfrågor och 
brandförsvar
12 kr

Budgeterat 
resultat     
1 kr
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