
I kortversionen av årsredovisningen 
kan du på ett enkelt sätt ta del av hur 

väl kommunen nått uppsatta mål, årets 
största investeringar, vad intäkterna 
och kostnaderna består av och vad 

kommunen använt pengarna till under 
året.

Sotenäs kommuns årsredovisning 
2020 finns att läsa i sin helhet på 

sotenas.se

Sotenäs kommun i 
korthet 2020

https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisning.4.116799c9162b265d13b3d902.html


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mats Abrahamsson 
Kommunalråd (M)
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2020 har varit ett händelserikt år 
för Sotenäs, detta genom att börja 

förbereda för etablering av storskaligt 
landbaserat vattenbruk och samtidigt 

hantera och försöka begränsa 
smittspridning av den pågående 

pandemin

KOMMENTAR FRÅN KOMMUNALRÅDET



Antal invånare 

9 100
Medelåldern bland kommu-
nens invånare uppgår till 49,8  
år. Medelåldern innebär att 
Sotenäs kommun är Sveriges 
fjärde äldsta kommun av 290 
kommuner, sett till befolk-
ningens ålder. 

Arbetslösheten bland 
invånarna 18-64 år uppgick 
till 3,6 % jämfört med 5,5 % 
i Västra Götaland och 6,4 % 
i riket.

Antalet invånare som pendlar 
ut ur kommunen för att 
arbeta uppgick (2019) till 
1 179 personer, medan antalet 
personer som pendlade in till 
Sotenäs för att yrkesarbeta 
uppgick till 1 015. 

Kommunal skattesats

21,99 kr

Antal tillsvidareanställda 

708 personer
varav medelåldern uppgick till 48 år, och medianåldern 49 år.

Antal barn i kommunal 
förskola

310
Antal barn i grundskola 

årskurs F-9

755

Antal brukare med 
hemtjänst

329
Antal brukare i särskilt 

boende

107

Kommunens  
geografiska yta

684 km²

Årets bruttoinvesteringar 

31,8 mnkr
varav sopmaskin, upprust-
ning av badplats och skola i 
Hunnebostrand avser de enskilt 
största posterna. Därtill har 
kommunen köpt fastigheter 
och exploaterat industriom-
rådet vid Väjern.

Årets resultat uppgick till 18,1 mnkr, därav balanskravsresultat 10,1 mnkr.
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FAKTA OM SOTENÄS KOMMUN
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MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mål: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun. 

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

Målet är delvis uppfyllt

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

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

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

Målet är delvis uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

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

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

Målet är uppfyllt 
 

• Utfall: 18,1
• Utfall:   3,3

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

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

Målet är uppfyllt

• Utfall: 31,6
• Utfall: 157

Mål: Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

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

Målet bedöms vara uppfyllt 

• Prognos 2020
• Prognos 2020
• Prognos 2020



Varför måste kommunen ha ett positivt resultat 
vid årets slut?
Räcker det inte med att intäkter och kostnader går jämnt ut i 
kommunen? Nej, i de flesta fall räcker inte det. För att det ska 
finnas pengar till att investera i att bygga skolor och äldreboenden, 
att underhålla vägar och byggnader behövs ett resultatöverskott.
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. 
Grunden till detta är att varje generation ska bära sina kostnader.

Årets resultat
Årets resultat uppgick år 2020 till 18 miljoner kronor. 2020 uppgick 
årets budgeterade resultat till 1 miljoner kronor vilket innebär 
att resultatet blev 17 miljoner kronor bättre än budgeterat. Under 
året erhölls 17 miljoner kronor i generella statsbidrag som inte 
varit budgeterade, till följd av coronapandemin. Därtill har staten 
betalt ut sjuklöneersättningar vilket också gett en positiv effekt på 
årets resultat. 

En av de största resultatpåverkande faktorerna är invånarantalet, 
som styr storleken på årets skatteintäkter och generella statsbidrag.   
Men kan också ha stor påverkan på hur mycket verksamhet som 
erbjuds kommuninvånarna inom olika verksamhetsområden.

Årets investeringar
Investeringsvolymerna de senaste fyra åren har legat på en relativt 
jämn nivå om drygt 30 miljoner kronor per år. 2016 var volymen 
betydligt högre då större investeringar gjordes i ny förskola och 
upprustning av vattenverket.

Årets investeringar finansieras genom årets avskrivningar och 
årets resultat. Kommunen har inga lån vilket innebär att investe-
ringarna har kunnat självfinansieras. En del av den kommunala 
verksamheten bedrivs i bolagsform såsom vatten- och avloppsför-
sörjning, samt renhållning. I dessa bolag finns lån för att finansiera 
investeringsutgifter.
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ÅRETS RESULTAT OCH INVESTERINGAR
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Tillgänglighetsramp vid Hästedalens badplats 1 mnkr
Utformning och placering av en tillgänglighetsramp vid Häste-
dalens badplats i Hunnebostrand har tagits fram i samråd med 
samhällsföreningen och andra intressenter. Rampen är belägen i 
viken mellan stenpiren och hopptornet, och ska göra badet mer 
tillgängligt för alla. Rampen är fullt tillgänglighetsanpassad med 
räcken och där rampen slutar i vattnet kommer det vara cirka en 
meters djup.

Ponton i Springets hamn 1 mnkr
Ponton i Springets hamn har renoverats, enligt underhållsplanen. 
Renoveringen har inneburit byte av däck, dåliga flytkroppar och 
stockar. Nya elskåp, ny energisnål LED-belysning samt nya vatten-
poster har installerats. De gamla båtplatserna har justerats för att 
bättre passa kundernas efterfrågan och behov. Pontonen har även 
fått en mera tillgänglighetsanpassad landgång med räcke.

Brandbåt 1 mnkr
Brandbåten i Hunnebostrand har bytts ut. Båten kommer att 
underlätta lastning av utrustning samt vid räddningsinsatser av 
personer som ligger i vattnet. Den kommer även användas till 
brandbekämpning.

Sopmaskin 1 mnkr
Sopmaskinen som köpts in är liten och nätt och kommer åt där 
större maskiner inte når. Den är utrustad med högtryckstvätt 
för att kunna spola av till exempel parkbänkar och sopkorgar. 
Maskinen sopar grus på våren och skräp och plast från gator och 
torg övrig tid. 

Ombyggnation av skolor 2 mnkr
Smögens skola har anpassats inför att förskoleverksamhet flyttar 
in i delar av skollokalerna. Flertalet tidigare klassrum byggs nu om 
till totalt tre förskoleavdelningar. Lokalerna förväntas vara klara 
under våren 2021. Även skolgården kommer byggas om under 2021.

På Hunnebostrands skola har fasaden bytts ut. Det gamla taket har 
rivits ner till råsponten, skadat trä har bytts ut och ny takbeklädnad 
med betongtakpannor uppförts. Vissa väggar har tilläggsisolerats 
och överallt har satts upp ny beklädnad av cementfiberskivor. 
Byggnaden har också fått nya hängrännor och stuprör.

Sotenässkolans tillagningskök har försetts med nya kokkärl. Samti-
digt med kokgrytsbytet har även en hel del avloppsrör bytts ut, 
köksgolvet fått ny beläggning och köksventilationen anpassats.

Mark och exploatering 8 mnkr
Fem fastigheter har köpts in under året som ett led i att kunna 
arrendera ut ett större markområde vid en eventuell framtida 
företagsetablering. 

Kommunala byggnader har rivits på Ödegården och området 
har asbestsanerats inför försäljning av industrimark på området.
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ÅRETS STÖRSTA INVESTERINGAR



Största inkomstkällan är skatteintäkter
Två tredjedelar (66 procent) av kommunens intäkter består av 
skatteintäkter. Därför har den kommunala skattesatsen en mycket 
stor påverkan på kommunens intäkter. Kommunalskatten i Sotenäs 
uppgår till 21,99 kr, jämfört med genomsnittet i riket 20,72 kr och 
medianvärdet 21,87 kr.

Kommunal utjämning och fastighetsavgift
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. Skatteintäkterna, 
kommunala utjämningen och fastighetsavgiften utgjorde tillsam-
mans 75 procent av intäkterna, vilket motsvarade 543 miljoner 
kronor. 

Bidrag, taxor och hyror
Kommunen erhåller främst bidrag från Skolverket, Migrations-
verket, Socialstyrelsen och EU. Under 2020 erhölls även sjuklö-
neersättningar till följd av covid-19. Taxor och avgifter kan avse 
barnomsorg och båtplatsavgifter. Hyror och arrenden avser till 

exempel bostadshyror i särskilda boenden (äldreboenden) eller 
sjöbodsarrenden. 

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

Personalen kostar mest  
Personalkostnader såsom löner, sociala avgifter, pensioner och 
arvoden är kommunens största kostnadspost och utgjorde tillsam-
mans 64 procent av årets kostnader, vilket motsvarade 453 miljoner 
kronor.

Köp av verksamhet
Köp av huvudverksamhet avser främst köp av gymnasieutbildning, 
hemtjänst, individ- och familjeomsorg, samt institutionsvård.

Bidrag
Lämnade bidrag avser främst föreningsbidrag, ekonomiskt bistånd, 
bostadsanpassningsbidrag och driftbidrag till Tumlaren.
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VAD BESTÅR INTÄKTERNA OCH KOSTNADERNA AV?

Skatteintäkter: 475 mnkr

Kommunal utjämning:  34 mnkr

Fastighetsavgift:  35 mnkr

Bidrag från staten, EU, övriga: 69 mnkr

Taxor och avgifter: 40 mnkr

Hyror och arrenden:  25 mnkr

Försäljning av verksamhet:  25 mnkr

Fastighetsförsäljning:  15 mnkr

Övriga intäkter:  7 mnkr

Personalkostnader:  453 mnkr

Material, tjänster, övrigt:  101 mnkr

Köp av verksamhet:  60 mnkr

Hyreskostnader:  15 mnkr

Bränsle, energi, vatten:  10 mnkr

Kostnader för sålda fastigheter:  2 mnkr

Lämnade bidrag:  29 mnkr

Avskrivningar:  36 mnkr

Finansiella kostnader:  1 mnkr
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Politisk verksamhet:  8 mnkr

Infrastruktur och skydd:  45 mnkr

Kultur och fritid:  30 mnkr

Pedagogisk verksamhet:  179 mnkr

Vård och omsorg:  230 mnkr

Särskilt riktade insatser:  3 mnkr

Politisk verksamhet
Den politiska verksamheten avser nämnds- och styrelseverksamhet, 
kommunfullmäktige, revision, överförmyndare och valnämnd.

Infrastruktur och skydd
Här ingår fysisk planering, bygglovsverksamhet,näringslivsfräm-
jande åtgärder, turistverksamhet, vägnät och parkering, parker,  
markförsörjning, miljöfrågor och räddningstjänst.

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

Pedagogisk verksamhet
Pedagogisk verksamhet avser förskola, grundskola, pedagogisk 
omsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive Svenska för 
invandrare, samt särskola.

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

Särskilt riktade insatser
Inom området redovisas arbetsmarknadsåtgärder samt flykting-
mottagande. 
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HUR FÖRDELAS PENGARNA?

1% 2%

9%

6%

36%

46%



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


